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Harbin iddeti Gittikçe Artıyor ! 
Saib teşelllliislerlal !Habeşler Makalleye girdiler ! 

kim yapacak 7 . s·· .. .. .. ••th• b. h 
lt~lya mı, küçük devletler mi, Fransa ungu sunguye ~u iŞ ır mu are-

ıle İngiltere mi yoksa 13 ler mi?! beden sonra şehır Ha beşlerde kaldı 
18 ler ise petrola ambargo Adisababadan gelen haberleri Roma tekzip ediyor 
konması işini tetkik edecekmiş 

(Yazısı 7 inci sayıfada) 

~~ada bir • 1 H A R p 
unya sıyasasına 

toplu bir bakış Neler kazandırır? 
lıpanyada parti kavgalar1: B • k l J 6 .l 

Yirmi giln evvel İspanyada bir ht\ - lr a emue ml gon 
krınıct teşekkül etmişti. Portela Valla· l •ı • l • / 
darh'in başkanlığı altında kurulmuı o- ngı ız ırası 
lan bu hük1lmet geçen iki haf ta sonra 
biıaenbire çekildi. Fakat yerine y=:Je A .k b"" -k h b 
•Yn! başvekilin bagkanlığmda ikinci bir merı ayı uyu ar e 
lrtbine geldi. sürükleyen Almanya imiş 

tapanyada yeni bir mcclia '(Cortes) 
leçhni yapılacaktır. Bu aeçimi gim iiki 
'ÇO]duk partilerinin kontrolil altında mı 
idare etmelidir? Yoksa İJ ba§Illa bita -
~ bir hUkOmet getirerek intihabatı 

Pırtı tesirlerinden kurtarmak mı lhım
dır? Son hllkOmet dcği§ikliği bu iki fi· 
't. ......... ,, ..... .un &eıtu .. t ... <UU uı:aı ..... ..ı 
olarılı meydana gelmi§tir. 

iki yıldanbcri İspanyol meb•uslar 
nıccllalnde radikafür ile sağ fırkalar a
rasında bln bir tUrlU kombinezon ya • 
PıJmııtır. Bununla beraber hUkfunette 
bir t11r1U istikrar temin olunamamıştrr. 
Onun için cumurrclsl ~teala Zam.,ra 
Yt111 intihabatı bitaraf bir hUkfun~tin 
koıııroıu altmda idare etmek fikrini tut· 

ASIM US 
(Sonu Sa. 1SD: 1) 

Piyango 
l.>Bnkif keşidede kazanan 
'11.rımaraltırın müntazam. 
liatesi 7 inci sayı/ada ....... 

Büyük Harpte lngiltere ile Fran
sa namına Amerikculan •ahn al
dığı mühimmattan 6 milyon l.ı~r-
lin kaz.anan Amerikalı Banker 

Piye-r Mor6an 
1(Yazr11 ~ uncn aayıfada) 

Sis Yüzünden 
1aqqar vapuru Lapse

kide karaya oturdu 
lapaeki, 11 (ıKURUN) -Tay

~-.r. vapura. ais yüzü~den Lapseki 
illinde Çayağzı demlen yerde ka

l'lln oturmu! ve derhal kurtanl • 
nı-.ı i~in çalııılmıya başlanmq -
lır. iıtanbuldan "Uğur,, §ilepi va
s~ ~rtarmak için buraya gön· 
erılrnııtir. 

16 saatten beri karaya oturmuı 
'V • 
aı:ıyette bekliyen Tayyar vapu -
~nda zarar ve ziyan yoktur. Sis 
d tnanıile dağılmı§ bulunmakta -

ır. 

Latil Oktem 
V KURON: Tahkikatımıza göre, 
T apurculuk şirketine ait bulunan 
il a~ar vapuru elliye yakın yolcu 

e lnnannnızdıan Geliboluya ha • 
~e~et etmiş bulunuyordu. lstan -
u - Gelibolu seferini yapan va • 
~k Yolda bazı iskelelere uğrıya -
"~ Y~1cu çıkarmış ve Geliboluya 
0;;:uan sis yüzünden karaya 

U§tur. 

Saylav 
Namzetreri 

Yeni saylav namzetlerimizden 
ikisinin resimlerini de• bugün ba
sıyoruz. Bayan Hatice Özgenel 
uzun müddet tedriı hayatmda 

Haliqlerln geri aldıklarım bildirdikleri Malralle tim bir 6Brlinilf. 

Adiıalialia, 11 (A.A.) - Deı-
sie' de, yerli kaynaklardan gelen s • k 1 
Haberlere göre, Habeı kuvvetleri UJ ast maznun arının 
iki gündenberidir Makalleyi zap -

ı.ım~~Et1~f;fı%HIŞ duruşmasındaikincicelse 
Adiıababa, 11 (A.A.) - Rat 

Seyyu11ı ordusu ıağ cenahının 
bir kısmı dün sabah Makalleye Al• ~ • "1 bb .. 1 l "'k l d 
taamız etmi tir. Muannidane bir l ~aıp: eşe USıe Q a am O say ı, 
mUcadeled~n tonra ıungü i e ta- 7 T. ~ J k b ·ı • d • d • 
pılan muharebeler neticesinde ıe- vrı acıan aça ı ır ım,, ıgor 
hir bir çok defalar elden ele 19!;· 
mit ve nihayet akpm Habeı or -

'(Sonu Sa. 7 Sit '4) 

Moskovada 7 ürk 
Sanatkarların 
Eserlerinden •• 

Cumuriyet otelinde Azizle yapılan 
görüşme bir kadın için mi imiş? 

Gelecek celse gizli mi olacak ? 
:CYazISI 4 üncü sayfada)l 

Bu taç bu başa değer! 
eğerli san' atkar Galibe dün defne dalla

rından yapılmış bir san' at tacı gigdirildı 

Türk resı:amlannın Moıkovad:ı ' 
°'tıkları ıerginin büyük bir dik
kat ve takdirle karşılandığını yaz
mııtık. Yukarıki reımi, Sovyet 
Joıtlatımızın bu sergi münaıefıe. 
tiyle baıtırclıkları Ruıya ve Türk
~e kataloğclan aldık. "Bebekler t 
portresi,, adını taşıyan bu eıer 1 
Bedri Rahminindir. 

bulunmut, Darüleytam müdürü 
merhum İsmail Mahir Beye mua. 
vinlik etmit değerli ve emekli öğ
retmenlerimizdendir. 

Dr. Saim Ali Di!emre Üniver-
site profesorlerimizdendir. Tıbbi. 
adli morg ~ısını direktörüdür. Ba
yan Hatice Çankırı, Bay Saim Ali ~ 
Erzurum saylavhklarına namzet Yukartla: Değerli •anatkar Galibe •anat tacinin giydirilmesi. ~ 
ıöıterilmiılerdir. ela: Sanatkar arlzada§ları arasında. (Yazısı 6 mcı sayıfamızda)] 

\ 



ltalgan ·Habeş lıarbi 

Sovyet Rusyanın dış siyasası 
Almanya harekete geçmek için mem
leketi bir istihkim haline mi getiriyor 

A keri vaziyet 
10/1 /936 

Şimal ve Cenupta Habeş 
tazyiki artıyor 

Braulan 6irleas Pli eooel, "ltal1anlar niçin ilerli7eml~ 
ita',, lHıılılılı 1""'1rUtl11 H-.,Ülonl:ltı aieri oai1dl Patl•n ... 
pvlıen "ltlll7'11tltır, ~ meocafltıri1'e laolq laolıq miıfltı 
etlemiyeceltleri Htıbef lıaooederi lıtırıımulatlırlar,, miital• 
aıntld 6ala......., oe Mri 6ir netiee aleilmelı fPn Htı6eıidan
tlalti ltal1an Ol'll..,.,,. "'-olrınar tl.reıceJe talıoi7M llbwıaant1 
ifaret etmiftilı. 

Bay Molotof, Türk dostluğunu en üstün tutuyor 
Moll:on, 11 (A.A..) - Hana 

ajamı bildiriyor: 
Merkez icra komitesinin ikinci 

tapluıtaı dün a)qam açıllDlflır: 
Bay Kalenin ıeçen yılın eko -

nomik neticelerini izah ettikten 
....., Be,. Molotof da yabancı 
dnletlerle olan müıuuebatı göz -
den aeçiımiftir. 

H •ileJlaia ifad•ine ,&e, 
.,. Eelenin at,.aretinden bud o • 
la,. aetieeler lyledir ki, iki deYle-

~=! .....ı.ı. üserinde miat 
artık maai llıalaıam•ı -

..... tlıf'Wlllr. 
Mnssrı h-Mnatla, Bay Mol• 

..,. 1 l)lirldı ..._,. ••h ıtinia Abaan7a 
ile da1aa IJI mlnueMtler te1it et
meli: fatecfftint açıkça taylerim.,, 
Fakat Almanyamn mütekabil hüı 
nü niyetinden ıüplıeJe diifen ko -

-tfaİMI', ta aisleri ili.e etmiftir: 
"Almanyanm yakın bir atidf' 
~e ıeçmeie huırlandıiı ve 
A ... ., •8lclmetlnin, mmıleketi 
hu istihkam haline ıetircliji ki • 
min meçhulüdflr? .,, 

Bay Molotof Almanyum, ko • ı ıfaaclan da bir an ıeri kabmJacak
layc:a anlatılır bil" maksat talatın • lannı na •• etmittir. 
da Polonya ve S.ltık ülkelerinde Bay Molotof, beynelmilel ıira· 
yapmakta oldaiu propa19Ddayı aad~n babaederken ıualan aöyle-
takbih, ve Japony .. mn ademi te • mit~r: • . . • . 
cavüz antlatma•mı imza etmedi • Sovyetler bırlıiinın dıier 
iine teeuüf etmit ve yeıine ko • ~emleketlerl! ~lan münAl!betl~ .-

ol d k ra ıeçen ""' -ınde am--et ıtı-runmak vasıtası an or unun uv ' . J • "
7 

• • -f . 
eti nd. ·ı · ı·· t k banyle normal bır tekilde ınklf&f 

v e . !rı meıı uzumunu e ra.· etmittir. 
eylemıııtr. • Münueı..tl.U.Us, bi,WC bir 

Bundan ıoma, SoYJetlenn, da- ekaerİJet itilaari,.le, bant daYUı 
ha ltalyan - Habet clanamın için miilait bir .-Ude inkitaf et • 
bqlanpcında, her tiri& tecaris mektedir. Her bal.te, ıenel ban· 
•• .amürı• harbi al.,.hine cephe fiil tabiyeai ••, enelemircle Av
aldddamu batnlatarak: rapa •• Aaıatla hantna tahkimi 

"Milletler CemiJ'eti, fqismin için SoYJet hükemetiae 1-lb ba
Afribclaki tecaridnln IDibae lanan her fe1' yapdmqtır. Muhte
ıeçecek tedbirler almadıiı için lif m~l.ebtler!e olan mtbıale • 
takbih edilmelidir ltedenmısct.a timdi tafallen bah-

d. .,,H L- d aetmek lüzumsuzdur. 
De ıkten sonra ·~ avuı· Babda dox...d ta t...n 
b• dü h '-! bl"k • ' ... a ve cenup uu-

nın ır nya ~ruı te 1 eaı u • yük, orta ve küçük birçok memle-
yandır~ mahıyet almumd:ın ketle .. yardi!' ki, 1nınlann Sovyet
korktupnu, fakat Sovyetlenn, ler ltirlili ile olan münuebetleri 
bqlıca bir emni1et Amili bulanan daima meaell Türkiye kadar doa
Kızıl orduyu kuvvetlendirmekle tane delildir. - Çok ıüreldi al. 
beraber ıulb prensiplerini mücla · kıtlar -. 

Lontlrtı ,,. Rotnllll1111 •elen luıberler, ltal)'GlllG1111 H-.. 
ıi.tantlalri Nler ortlaltınnı talwi1•1• luırar vertlilılerini •öaferl
yor: Tnere ltlfÜt lır"-i71e oe Paterüı Alp hrlıaımn lJofıı 
Alriluuına nakliyatı bitmek meredir. F alıtıt, ba ilci ftrlua ita/· 
yqnların taarruza •eçmelerine lıilayet etma. Ba yeni -.... 
lerle anoalı enein bir rrrliitıl., . yaptlabillr. Hab.,ler, ielnli
Harıa'tla llejil, 6iifiin nNmlehf ifintl• 6iffiin eli ıiWa,..,,,,.,,. 
ortlaya 'afırmqlartlır. . 

Bandan 6aılıa HaHti.tantla hvoet ve oaiyeller 
araaıntla 6tırİP 6ir tleiifilılik 6Ö• ,arpmalıtatlır. Batlofliyo 6aı· 
lnııntıntlanlıfa ~eli lt.ı1Gft lııtaları her taraltan rniitlfll..
medar hlt/J.,.. Billeaatı Tiğre ceplaaintle ltalyan lttdloruwı 
öliimii Wilalıar .lercaine ltiicame 6at1Clllllf 6alanayorlar.,. 6a 
nan neficai H-., ta7'Jıi P,. •9'1İlefe laiaolanur 6ir plıll 
alıyor. Bunu cepla.lertle tetlıilı edelim. 

Erit1 e ce.,,lıe•intle 
Dün Atliea6a6cuf41n relen .. 79ni ....,,.,.. ıöre 11.Wle 

etrahntla ficltledi ,,.laare6eler ol,,.,, H plair eltlen ele ·~ 
mittir. Bu lumuta tlalaa lıati haberler belılemelı ıerelıtir. l"'111a 
lttıoa lııı1111eıleri tle_ 6a Hlfhı llUlrJ'IU mıntakaaının •erilerinl•, 
Aıaıqri •ölii civtınntla sBrtliijii Haheı ihtiyatlarını 6omNt. 
m1fhr. 
~ .. o...Uen luıNrlere .,,._ HaH,ler, T.._. 

fİılttlfİnll• Aham' a tlofru tla taarrazlarına telırar IHıfl,,,,.,,,,,,,,,. 

Efgan Dış işleri bakanı şerefine Yunanjstand~ Somali cepla.sinde 

*·~-~--~--~~v~e~r~il%e=n~~z~i ~a=f~e~t~le~r~~~~~~~1o~·ı~· d~~~~~~+..~~'""~)'Clll~~~~,..~-~:'~i~.~~·~ff•PM•~ladlı .... ·""~·~ıMt~wM~~-~-fi7h 
manevra yapa~a ı= birkaç gündenberi ü' lıoltlan :::re:= s5ylen.,..> • Ankara, 11 (A.A.) - Şehri -

mizde bulunmakta olan Efcan Dıt 
itleri Bakanı Serdar F eyz Muluım 
med Han tenfine bqia lran W.. 
yük elçiliiinde bir öğle ziyafeti 
veriJmİllir. Bu :IİJafette Dıt itleri 
Bakant Tevfik Rütlü Araı ile Or
•eneral Fahrettin. Cumur bqkan 
hlı bqyaweri Ye Oael biro direk
tlrü, Dıt it ... ri ve Efgan sefareti 

ileri ıeleıderi d• buluamuılardır. 
Ankara, 11 (A.A.) - Dıt itle

ri Bakanı T eriilc Rüttü Arat, bu· 
aia Çankayadalri ldijldlnde Ef -
ıan Dıt itleri Bakanı Serdar F eyz 
Ma1Mmm941 Han terefine Bakan· 
lann ve diler bir çok yükıek tal:· 
ıiyetlerin davetli bulunduklan bir 
Ç&J ziyafeti Yermİftir-

Fransada halk cephesinin istediti ı 
Ekmek, barış ve hürriyet 

rek, halk cephesi teıkili fikrinin, 
bir komünlıt icadı olduiunu ve 
aol cenah -partilerinin, ıelecek il· 
çimlerde bu tetkillttan bUyillt 
faydalar elde edeceklerini ümit 
ettiklerini yaamaktaclır. 

A711i pute, ..,ar1 ihtll&!~i 
~ brp knmak bere, •· 

dtıscecle mllll ve camarcu 
atctp = ... ini İltemelde· 

deniz k--... ·- dan 
....... eğe ka 
~ ..... hahhMabir 
ı..w.-...-...-So.,wtan
lapn..- Nd n• imlrA.M1' ...... 

Tellıo, l 1 (A.A.) ...... Japonya 
L•••.t...ıalıiiehrı ...... açe-..._,. .... ._.... 

ilanın do11ifundan 
evvel Etiler 

....... ıı (A.A.)-Pra•da 
....... Etlı.la ......._. _. 
~ lı•lrlrmıla Y...-la'fJ'WD 
• .., .. elcW ....... Luare • 
Yig'ia ........ ,.. ......... . 
......... ~- tetkik 
ettill .. maahedelere İl&Dlll clo-
laladan eneld 14 ..... ,.. ,.. 
la aittir. 

Atinıa, 11 (0ael) - YUDaD ıa- Dala •"••WI ,.U ,,.,._ .wlfM ıl~hr 
larmc:la bulunan l111ilia haıp ıe • oeri10f'ltıt • ., • ........,,. ,.,,,,,,. ifllli* ltıir .,- Ai...., 
mileri pazar ıüaü bir manevra oartlır. 
yapacaklardır. Veliaht, otuz Yu- ,- Biitiin •elen W.rler 6ir noldo4a tHrl.,I7orlart H.,,.,,,., 
nan zabitlle bu manenayı Elli in- ı.. .__,_.ı ~--•• _.ı _. u u1ıı .__ ravozarünc:len takib edecektir. viitiin cepr.-srue ,. .. ı~tt ... iner. n..._,,• tle, uu .,,...., 

1 
H""-ıler igin, llir tlalaa ele •.,,,.q..Jı luwtl•tlır. ttııl,.e fd. 

MODAFA.A. MECUSi oi)'e larWan •• ,,_, .. , 6ir netiee elli• aaef• rol.....,ularlar 
TOPLANDI Netift, laaltolta'Cfl 6eylarule yere c....,etl• ar:ınılJıtan ıonr11 

Atina, 11 (0Rl) -Yüluel Mil .ı 
il müdafaa mecliti, bqün kratm timdi telırtır Habq malaarebe me7a""1.ta111da aranmtı70 
hathahlı altmda toplanarak f ba,lcınmqfır. L O. 
~~eketia midafaa clunmunu \..m '"'n•ı •••ı aı nn as TR a 
~ ....... Meclia ıelecek haf ------------------------ ___., 
ta d• ID•1•·~1mr. Türkiyedeki Beyaz Ruslar 

IN'l1HMAT HkKINDA. 
IÖYLEVLIR 

Allaa, JI (o..a) -B. Sofulu 
........... ....,.,.. ...... u. 
............ 7UID <ı.a.> Se
...... lallaöat haldantk ..... ,. 
-~ldir. 

.,. Çalclarie INatbr intlliahat 
W•••clald .a,lewbwlw ..,..._, 
Wanclaiu u-• fulralula a. · 
......... baldaacla sak~. 
fabt malaaliflerin ~ 
llllllkler JGaW• ......,.. o • 
._..,_ llJlemittlr • 

Bombaycla kolera 
Bo.ı.r, ıı (A.A.) - lôM • 

.,.,..._ ,U.1 het mil ltede idin 
'bir 116,.le-lera aalpu ~tır. 
s- ......... alealeria 1&7111 4$ 
tir~ 
---- - -- - - ------~----

YükSek Müdafaa 
Meclisi 

- - ---- - - - --

Ankara, t t (A.A.) - 15-18 
tılcbr ,mdummda miaafir bulu -
nan Beyaz Rualann a&Jll• bqüa 
1450 kadardır. Bunlardan 142 ıi 
ıeçim Ye J&f&Jlf durumlarmdan 
dolayı TlirkiJe cbtmcla çallFl•k 
iatek ve zanıretincle bahmdakla ,. 
nndan Milletler cemiyeti N•w 
ofi.i vekiHnin cleWetiyle y&ftf 
,.. ... Cll!llUriJet hük6metiaia .. 

terdiii kolaylıklardan da 
lanan.k yeai yerlepne 7eıl.-i 
ıitmektedirler. Geriye kaM 1 
kadar beyaz Ruıun Türki14 t&b• 
Jetine ıeçirilmelerl ~ et 
mittir. Diierl.-i memleketi ter 
laıttikten aonra hanlann ta\my 
muameleleri yürütülmeye ba:la 
nacaktır. 

Kısa Harıci Haberler 
• Bay Runelt bu &)'Dl 29 unda m'1d· 

deti bitecek olan altın lhti,.t ~ni lra
nununu bir emlnwne ile blr sene bba 
uzatmıttzr. 

• ttalyanm Man4'l1koyu hukuken ta 
nmaak Ustre oldufuna dak- bir Amed 
.. ajanlllun •erdili haber udllSdrr. 

• Taymll nebriıun muuıabmda Dı.rt 
fOrd " Duı&et ıtrhlrlerlnln nehh al· 
tmdaa blrleftldlmetelerl için bu ırne 
bir ttael asıJacaktrr. Bu dael Uç dl -
YOltıı lqiUs .,._ nı laal olacalctır. 

• DClla a.t ........ cıeaubuada ,. -
il W. ..... '9ıltl•-... Ya,_.. k&
... ._,.. aoo fHW, pi 1 t aaati 
Wttlktln 'toftrl yulranya çrlanalr llt' • 
m~ ı 

• Ukrayaa ıulkıltçılan daftll bit -
aPttUı. Bu&Un mU~fulann 10D11 fi · 
pdmıftır. HGkll:ıa l 3 klnunuaaafde • n
dlrll•ektlr 

l • Nn • Jeney TaHli Mf"ttlli ma • 



_ı • •taretler 1 
Beklediğim 

•• gun 
Dfin Halkeuind11 Ankara Kül· 

tiir Üıric.ıer•iterini Kültür Bakanı . 
~rılıan "'tı. ilk der•i Bayan Ale
tın dilinden dinledik. 

A,ma nutku, ue ilk der• bana 
1920 nin heyecan ue ihtilal günle· 
~!'İ" İçimtle on altı •ene flfk gibi 
•tina ile büyiitlüiü bir emelin ha
lıiltadqtifini anlath. 

ihtilalin en ke•kin günlerinde, 
asilerin ailala •ealerini Anlıara ,a
tılan alhndan duyduğumuz bula-
111/ı yülü demlerde "Hakimiyeti 
MUliya" de ideali anlatan maka
lem, laenJe1eyi ve realiteyi Ofan 
bir sevgilinin uteklerine ne kadar 
6anziyordu. 

Anicıranın yeni T ürkiyenin 
ltiiltür merlrezİ olma•ını iıliyor • 
flrun. Anltaratla bir kültür lakiil -
tainin açılacağı günü beklediği 
mi, yirmi Yafln heyecaniyle •evgi
liye bir Gflr mektubu gibi yazıyor · 
flrını. Sevgiliyi ranJeuüye davet 
erlergi6i iJeali haki/tat olmıya ça
im.Yorılum. Dün lıarıımdaki ha · 
ltiht benim yolunu yıllardır ~ek
letlifim lıayaldi. 

Bir laayalin realite olusunu gör
ınelt, onun lilrirlen matltleye ini· 
tine ıalait olmak sanıyorum zeka
larımız için cluyabilecefimiz en 
H~lı nqedir. 

••• 

Asma köprü ne
rede kurulabilir? 

Bebekle Kandilli arası 
uygun görülüyor 

Nuri Demiral tarafından tek
lif edile numa köpril hakkmda 
belediyede salahiyetli bir zat d«:· 
mittir ki: 

- Asma köprü her tarafta aıa .. 
ka uyandırmıştır. Yalnız Boğazın 
en dar olan Bebekle Kandilli ara
sında yapılırsa daha ucuza çıkar. 
Bu şekilde Asya ile Avrupa gene 
biribirine bağlanmış olur. Köprü
nün altından en büyük transatlan· 
tiklerin geçebilmesi için denizse
viyesinden itibaren yüksekliği 63 
metro olmalıdır. Halbuki Uskü • 
darla adliye yangını yeri dıeniz -
den 40 • 42 metro kadar yüksek • 
tir. 

Köprüyü bu iki saha arasında 
yapmak için ortalara doğru irtifa 
vermek lazımdır. Trenin de bu 
köprüden J?eçebilmesi ancak Ku.m 
kapıdan itibaren irtifa vermek su
retile kahilclıir. Bu da hayli mas • 
rafı mucib bir iştir. 

Piyango 
Dünkü keşidede büyük 

ikramiye kazananlar 
Tayyare P.iyangosunun üçün • 

cü keşidesine dün öğleden sonra 
başlanmıştır. , 

Bu keşidıenin büyük ikramiyesi 
olan elli bin lira 29583 numaraya 
çıkmıştır. 

Büyük ikramiyeyi kazanan ta· 
lihliler; 

Tahtakalede kırtasiveci Mardo 
ve Jozef mağazasında ·Refael, Ni
şantaşmda Dikilitaş mahallesinde 
bakkal Ahmet, Feriköyde ltibar 
~amaşır fabrikasmda muhasebeci 
Viktorya ile dört ameledir. Büyük 
ikramiye çıkan numaranın yedi 
yüz elli aşağısından ve yedi yüz 
elli yukarısından sonlan ü~lc ni -
hayetlenen hiletler ikişer lira a • 
morti alaeaklardır. 

Keşideye bu ~bah dokuz bu • 
çukta devam edilecektir. 

E 

Liman işleri 
Köprü Bebekle Kandilli ara • K ·· .. 

srnda yanılırsa tren Bakırköyden omur depoları 
Rami - Şisli arkasmdan bile geçer. yerinde mi bırakılacak? 
Buralardaki sahalarda ise istim • Liman Genel direktörü Bay 
lake hemen füzum yok gibidir.,, R A k d 

Anlıara Kültür Oniver•itui üç aufi Manyas dün n ara ıan 
6alumılan manalıdır. Üç balıım • 1 şehrimize dönmüştür. 
ilan onun defni tebariiz etmekte- Haliç vapurları esas 1 Duyduğumuza göre İzmir ve 
llir: tamire muhtaç Istanbul limanlannm bir elden i-

l _ Anlıaracla arılan ve ilk daresi için yapılmakta olan ha • 
~ Deniz Ticaret müdürlügu" ··, Ha- ı ki kı b" nda b"tı· derrini ueren Univerrite mille: zır I ar, ya n ır zama ı • 

liç idaresinin vapurlan~ esasi! rilecektir. 
lıliltiiriinün lıaynafı olabilecelı bir ~!rtamire muhtaç. oldugunu yem Uzman Bay Fon der Portn, şeb· 
millet enerii•ini, bir millet dava· ı-t.aNfa;;~'!UfP.il"r rimizdeki incelemelerine devam 
anı taıımalıttuhr. Bu enerji ra1~.12: Bunun uzenne ışlemiyeı;ı ilf!"':-- ~edir A yırın· isinde An
bir sözden, bir kabuktan, bır goa- pur hemen havuza çe~~lmiştır. karaya ~dece~r. Bu müddet i • 
teriften ibaret değildir. Bunun Bunlar çıkt~ktan s~nra ?ıger va • çind~ huradaki incelemelerini bi-
'":';!r. . .. . . . purfor oıra::nlo t::ı.mır cdılecekler · tirerek Ta\jorunu haızırlıyacağı sa-
"D .aıe Ulı auniinde tezını dir. 1 Kt eh 

vererek millet bakımından ne m ma a r. • . .. 
' . ' ·--········-·--· ···•••••· -········-- Uzman, Liman genel dırektör-y11pacaiını anlataralı ıfe ba§latlı. rataoarlarınJa Mlate lıalıiltat c.ıe l "'ğü" ·· h 1 ld ğu 

Stıllet Arıltanın -'Jzlerinden bu . u ~un azır amış o u . rapor 
JnClllG)'I ~~a anlaJlfunız gibi ::•=:..,::!~:.' icat etlen üze!"lnd.e ort:aya ~ulan hadısel~rle 
Bay.,. Aletin illı Jersi de bir mil- Bunların laarelıeılerini mcmır vazıy.~tı yennde ıncelemektedıır:. 
la --•ola Uniuer•ifenin tezini L- d .. Dıe:er taraftan ~uruçeşme ko-

... ~ mmlatı"· ıöaterecelı tek bir Hucp var ır: mur denolarmm yennde kalıp kal 
ıo,.e cm 1 

• " - Kültürü ink11° ol ettirmek: x.. h ·· t b"t d"l · d ''Türklerin ana yurdu Orta Aı- ~ıy~ca"'~ enuz es ı e 1 mış e-
Jadır. Türkler neolitik ve maden. yeni neailleri yetiftirmek/ ğıldır. Tıcaret odas~, bu husus~ 
L-.•tür· 1 . d b""tün d"" aya bin- Yalan lıanwi neviden olsa yalan- hazırladı.fi raporu lıman genel dı-
"'"ı erıa ekaudd"' uny • 1 di lığını luıybeclemez. Güel ele olsa rektörlüğüne venniştir. 
erce aene ta um etmıt er r. l r1 I Jal d ol B . U ·ı k .. 

B ··ı .. 1 • b '-- k l d gene ya an ır, aycı ı a •a ıre- u rapor, zmana ven me u-
u ku tür erın aıaa ıta ar a ne yalandan baıka .. ıat alamaz. t .. tf ·1 kt a· s·· 

- ... ,dana ıelmesi Tu··rklerı·n ora • zl ered'ği~rcum.~ e Tı~ı met edır. kot - ... ,,. Bizim millet tesimizle, clünva· 
la K.. etmelerinde sonra v~ e~ ı ne f!Ore. ıcare o ası, o-

ra ı~ . 1 • 1 lmn nın mücerret laaJı;Jıaı crrayan. ilmi mur depolarının KuruçesmPde 
onlttrın teıır erıy e o uıtur.,, ·1· • • L ati L__ k 1 ·· 1 f t kt d" Kültür Balıanı nutlrancla milli ı un ıçın yapan, nay mını uuna a masım ~uc a aa e me e ır. 
...:-.- L _L el U • "t vak.leden dünyanın laali. alimle · Bu karar venlır ve depolar burada 
·r-,vn ocunmın an nıvern e • • il. _, dd "bk d'l" b d ha •st• W ... _ _! Jel" iri. nnın. un ctteyanaannın zı ına ı a e 1 ırse, ura a zı 1 ım . 
•~n• .... 1 

••. •• •• #(İtmiyoruz. Mit.bet ilimflen, mü• laklar yat>ılacı:ıktır. Cünkü depo· 
Su:, bulun kültur dunyasını bet ve•~h'?lartlan İ•tilatle yolum• nun ise;al etmekte olduP:u sahanın 

laaran a~amlann ~l~r!sını~, tutu.voruz. A"enişletilmesi kömiirlerin üstü~te 
•• ~ -~·~ ~nu. b~l~~ıınız, .~ız Arlıeolojiye lıorlır1aJan el atı- konarak kendiliğinLı:m yanmanıa-
1.uian çunımüt ıı~ı ıorunen dun yoruz. Kazma lıiirekle cf ünya ta " sı icin zaruri görülmektedir. 
h kültürünü yenıden yaratacak riltini ay~ınlatmaya çalqıyoJ'P•-.:. -
Tiirk çocuklarııınız.,, Onan için Saffet Anhanın dediği 

Bunlar bir U niverritenin mil . gibi: ULUS aıkadaşımız 

Tal ebeler için yeni 
bir tamim 

Sigara içen talebeler 
cezalandırılacak 

Kültür Bakanlığı bütün kültür 
direktörlüklerine yeni bir tamim 
yollamış ve öğretmenlerin talebe
yi türlü zamanlarda şehrin. t~l~ 
semtlerinde kontrol etmelennı bıl 
dirmiştir. Kahvelerde, tiyatrolar • 
da, kütüphanelerde ders ::t.ama -
runda yakalanan talebe derhal o
kular inzibat meclislerine verile • 
ceklerdıir. 

Bundan başka talebe sigara iç
miyecektir. Sigara içerken görü • 
len talebeler cezalandırılacaktır. 
Okul talebesinin kasketsiz gez • 
meleri ve okul talebesi olmıyan
lann da kasket giymeleri yasak 
edilmiştir. 

ilk sınıf kıraat/arı 
Ilk okulların birinci sınıfların

da okunan kıraat kitapları Devlet 
matbaası tarafından basılarak ha
zırlanmıstır. Bu kitaplar öztürkçe 
ve nefis bir kapak içerisindedir. 

Zehirli faz dersleri 
Bütün lise ve orta okulların müf 

redat programlanna gaz ve gaz; -
lardan korunma carelerine dair 
maddeler ilave ediİmiştir. 

Oğretmeftler zehirli gazlar hak 
kında talebelere bilha$3 şu mev
zular üzerinde ders vereceklerdir: 

Gazın nürnune kutusu ve muh • 
teviyatı, küçük gaz tabancası, sis 
nümune kutulan, yangın bomba
lan, yakıcı bomba, büyük süzgeç, 
maske başlığı ve tef erüatr, lastik 
eldiven ve elbiseler, oksijen ciha
zı, gaz miyarlan, ilk yardım ve 
tecfavi, sandık ve kutular .. 

Okullarda bu dersler yapılır · 
ken okulun bir odası tecrübe oda
sı diye ayrılacaktır. Bu odanın di
varlarına zehirli gazlar ve korun· 
ma çarelerine dair levhaalr c!a a· 
sılacaktır. 

Bu sene kaç mektep 
açılacak 

Kültür Bakanlığı bu yıl şehri -
mizin lise orta ve ilk okul ihti • 
yacını karşılamak üzere şimdiden 
tedbirler a1mağa karar vermiştir. 
Bu arada Kültür direktörlüğüne 
yolladığı bir tezkerede şehrimizde 
bu yıl liselere, orta okullara ve 
ilk okullara kaç çocuğun girece -
ğini sormuştur. 

Direktörlük bu husustaki tet • 
kikatını yaparak hazırladığı rapo
ru Bakanlığa göndermiştir. 

Bu rapora göre şehrin türlü 
semtlerinde yedi ilk, ü~ orta okula 
ihtiyaç görülmektedir· Bundan 
başka mevcut orta okullar, lise ve 
ilk okullar da yeniden imkan nis
betinde a~ılabilecek, şube sayısı 

let lıültürü lıeaalnna lıaralıterini ''Bütün baprılar bütün THrk 
Sİsmefe Wliclir. ulusu ve hütün dünya için olacak .. "' 

il - An/tara yeni davaların, 
J'eıU ralaan, yeni hayatın ilacleri· 
flir. Flaifi lıanılan, laendaai ye
nWen fİ%İlen Tiir/riyenin ralau mi· 
.._W anca• Ankara milıyuınJa 
p14n1a,a6llir. Bu planı utiyecelı 
o'an wençlilı ancalı bu laauanın in
~ ettifi ululıla olğanlfl§abilir. 
811 ilatiyoç yıllardanberi .zaten 
la!--iilmiftir. Yültselr mekteple . 
l'Ut ~' Yavtlf Anluuatla leka -
alil elınai ba zaruretin ilatluin • 
tlen 6aı•a bir ıey değildir. Kül -:.a:. dalaa anlı, daha lıölıter 
L.._ 7an lalıiiltenin lıurulmaaı 
;;" llaluı bcıris bir laale lıoymuf-

br.,, 
Sadr lfrtem 

"ULUS,, gazetesi 17 yaşına da bu raporda bildirilmi~tir. Ba • 
girmiştir. Değerli arkadaşımızı! kanlık bütçe vaziyetini de gözö • 
kutlar, Ulusa yararlı olmak için ~ünde bulundurarak aykında esas 
tuttuğu yolda başanlıklar dileriz. lı bir karar verecektir. 

••• 
ili - Kurulan UniverıİI• milli 

-:ı,-.ı,,.. lauabına lıalıikaılm ıah
.._,'!!!eee'lt, oaikalan nrlayacalı, 
~· tahammülü olmıycm mana
..,. ..,.clüwei hram clciiJdir. 
~ .... tllnya iinioeniteleri için · /.,...,,...,ret 1aalıilıate aykırı wl • 
~ ntilletleri lauabına yapma 

• .,,., icoflına sal11an, labo -

Günqfe amerlepnelı maralr
lın: 

- Kmmmatlılc bir ta6anlanm 
lıalmqlL $imdi o da tamam olrı
)or/ 

Ccımhcu m ıeyirdye: 
- Al sana, dün bana laecliye 

ettifin llllaıe elma yibii isin 1 

- Ayol pertavsaı ne diye yu
martalann üstüne tutuyoraun? 

- Y cmunı.za lribriı almayı a . 
nutmaıaz. Y amurlaları ıüneıle 
pifirmelılen ba,lıa ,memiz yolı/ 

1Gezintiler1 

Viyanada bir 
Türk çocuğu! 
Şaımayı, bilmem riz de bira 

bilgisizliğin, azıcık Ja inanıulıfın 
İfi ıayar mıaınu? .. Benipa, 6611• 
ılütündüfüm demler olmuffur. 
Bu yiiz.Jendir ki, dün Jinletlifiın 
bir gezi "•eyalıat,, lıikıiyeai, hOfll
ma gitti. 

l•taabullulardan birini, bir ..... 
lılı aranqı, ta "Viyana" ya~ 
lemİf. Y anıntla oflu Ja Varnnf. 
Bir yandan kendilerini lae'lrüne 
baktırıyorlar, bir yandan da Av• 
rupanın bu ealıi ıcırını dolt11ıyor. 
larmıı. 

Baba, bir güzel kemer, inc:e bİı' 
heykel, ıanlı bir anıt, yaman bir 
yapı gördülı,e, yavrusunu öniinclc 
durdurur: 

- Balı, clermif; ne biyiilı 7• 
rallf, ne canlı if/ 

Oflan, aydınlılı, terlemis ,. • 
culı gözleriy!e bunlGTa balar: 

- Euel aüel amma bizde de 
""'·· Olmıyanlan Ja yapacaiızl 

Kcırıılıiını 11erinnif. 
Adamcafı:ı, 6iitün o he. Vi

yanada oflltna ıaıırtacalı ltirWr 
feY bulamaymca, •tıliba lıentliti 
ıaııp nı•maı· lıte böyle bir •ır• 
da minimininin dadalılan apılı • 
lını, Jalğın Jalgın 6ir yere blıılıtı· 
iını görm:if. KaJJıdan luılahalai 
bir cenaze alayı geli,armıq. Siın
eiyala reJingotlann, Jonalı .Uln • 
dirlerin •olğunluğu bir lıat ılalatl 
arthran ç~evui ~inJe, lacrla 
bir ıey olruyor ve •w baa~ 
larmq. 

Alay uzalılaıınca ,oculıı 
- Baba, Jemif; ifte 6a 6We 

yok. Gördün ya, botuna vakiı öl· 
Jürene 'f'aflanmıyor. ldan6al• 
gidi~e, biz ele olrayalun! 

• • • 
Evet olıuyalun. DiinyaJa lıi • 

taptan iyi )Poldaı yoldar. Faltat 
lıtanbulcla iter yer oe her fe7 ..,.. 
lıi okumamua engel olmalı iPa 
ıöz birliği etmİflerdir. Alıfans 
euinize dönerken tramuaya irin-.. 
riniz. lıılılar, ancalı biletlerin,.,.. 
gini ayırt ettirebilecclı War eli. 
nült ue canamır. Yüriirlıen..,... 
lan arabatla •alırlar lıcrynapr1 
gözlüğünüz Jumanlanır lıitabı ... 
par•ınız. 

Vapurlarcla da ortaldı laep ol• 
ccı bir lan aydınlığı içiradeclir. Bir 
türlii •abala olmaz. Ya belıleme 
yerleri! ... Hele buralarda p:ı p 
zil görmez buivla bu 1aamcun Jwı. 
vem var. I ıtanbul aolıalılannıla 
ela ba lcaclar loı semtler adar. T• 
tepede, ltirifler araına hnncınnllf 
öyle lıüçiiciilı bir ampal lnrPlfır lı4 
•iuis geeelercle ~oban yJJuı 1"1• 
bundan çok parlar. 

Naıl okuyalım, nereie o~ 
lım? .. 

S Gezgla 

YENi lMTtHAN TALiMAT • 
NAMELERi - Kültür Bakanlığı 
tarafından lise ve orta okular içiQ 
hazırlanan yeni imtihan talimat • 
namesi hakkında öğretmenlerin 
düşünceleri sorulmuştu. Bü~ 
okullar talimatnamenin türffl 
maddeleri hakkında öğretmen laı 
nıllannm hazırladığı raporlan
Kültür Bakanlığına göndermif 
lerdir. J3akanlık imtihan talimat-
namesini hazırlama komiq 
yakınC:a toplanarak öğretmenleria 
raporlarım inceliyecektir. tcabet 
tiği takdirde talimatnamede 
değişmeler yapılacaktır. 

SOMESTF.R TA"rlLl- Un" 
sitede sömester tatiline (20) • 
cikanundan itibaren başlanacak • 
tır. Tatil ( 5) şubata kadar aüre
cekijr. 





a;::=~~-----------------lllİll------------~-------.;. ____ 5 - KURUN 12 11. KANUN 1931 !!!!!!!W 

Sineına 
1iR? o 
"1- k ~ "' ,, deki film: 

Soô uÇ~ş! - ---
oıı zamanlardaki büyük 
~arp filmleri arasında 

Unun müstesnalığı var! 
Bu~a. ,_ harpten sonra, her taıc1fta 

~~ yapan bu kanlı ve süreklı 
fihrı 'liltUn çerçevesi ıçerisinde bir çok 

Çevrildi. Hala da çevriliyor ön 
~~eri Çtvrilenlerinclen bir kaçı ~uv.:ıf . 
kat eaerıer halinde ortaya konuldu; fa. 
,_._ •yni §eyi tekrar tekrar ortaya a -
-,q, bunun da cıcığını çıkardılar. Ba· 
htlaınıı ıeylerin temcit pilavı gibi tek:r tekrar ortaya konulması, ve bu or-

h koyuıun muvaffakiyetsizlikle ol -
~:herkesi bıktırdı. Büyük harp film· 
~ın en kötü, en can srk:cısr en l::er • 

~----,_ ________ ,_ ____ ,_ _____ ıwww: __ ,_ ___________ ,_ ____________________ __ 

ı Kırkından Sonra 
f l 

1 

.. ~zanı Teneşir Paklar 
(Atalar aöz\l) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
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&ı ... ....................... · · ·-··········· ··········-· ........................ ·······=~· .. ····· .. 

o 
Bu nasıl l<avnana? 

J 

!~endi kendine mırmır 
dırlanırdı ! .. 

mırlanır 
dırdır 

Du tomn, anasına pahalıya mal - Eak Rabi~·e, rana söylüyo-
olmuştu. Taze, be; gün beş ge(!c rum l;nım, kula~ını dört 2ç. Sö • 
doğuı~1 ağrılnı-ı çekerek dokuz <lo- zümü tutnuı.zsan Cennetteki ana • 
ğurmuş, akla karayı seçerek kur- ctğmın bir memesinden emdiğin 
tulduktan sora da,ycdi döşeğin - kan, bir memesinden emdiğin irin 
deyken, Allah cemi cümlenin kı • olsun ... işitiyor musun, abdestsi:ıs 
'.llndan irağ etsin, lohusa humma- yere bastığın takdirde yann ahi • 
sına tutulmuş, ölümlerden kurtu- rette o ayaklannın altı cehenne -
lup bir kat caba canlı cenazeye min kızgın demirlerile dağlanır. 
dönmüştü. Ahiret bir tarafa dursun, bu dün

dı da "Düıman elinde esir" filmi ol· 
~· Bunu gördükten sonra, bu yol· 
'"ql kritiğimizi, dayandığımız sağlı\m 

~n da belirterc-k, açıkça yazın:f • Son zamonlarJa hemen tamamiyle ~özden Jüıen Con Cilbert, 
r.- . . . . . . •ık .. k .eyahate çıkaralı lıenJini aoutuyortlu. lıte, •on .eyahatlerin-

ü gün bugün, o da rahmetli yada da kötüriim olursun da in:nı 
anası gibi yanmdı; kocasının da inim inlersin ..• Çingene çergisin
kayınbabası gibi boynu bükiiktü. de otunnuyonız; Allahımıza bin 

~~en •mema mevsınunde o fılmı ılk den birinde bir geminin lombub tleliğintlen bakarken! 
1t • giSıteren "Tür!c" sineması, bu haf-, 

Anneanne Edamın, Etyemezli bin şükür evimizde kuyu var. 
ve Yokuşçeşmeliydi. Babası sim • kazan var, ocak var, odun kömür 
keş esnafmdBn, anası mahkeme - var, çinkolu merdiven altı da var .. 
nin ebelerinden, kocası da Süm. Alık Raziye ne kaçıyorsun, nere
bülefendi türbedarlarmdanmış. ye sIVişiyorsun? Taze değil misin 

ltl)e bir Büyük Harp filmi proğra • 
"nıı aldı. Fakat, bu "Son uçuş" filmi· 
~ o filmle uzun boylu mukayesesi l:i
tız.Jenizdir. Şimdiye değin vücude ge-

• en Büyük Harp filmlerinin en iyi • 
leri ırasında yer vl'rilebilecek değcde 
;lınanıasına rağmen iyi bir filmdir. Ger 
1.L.harp dekorile ccrçevelenişte aksak
~r yok değil, fakat bu arada santi -
:atat sahne!er teksif edilmiş bir r. .. ı -

• kuvvetli, tabii. canl•. Mevzudaki 
"'1gi bahsi de, normal bir seyir t::lfip 
ediyor. 

Jacef Kassclin bir eserinden mülhtm 
0laralc yapılan bu filmde rejisör, Noe 
81oıtur. Annabella, Şarl Vanel, Jan Pi
>'tr Omon ve Jan Müra da, artistler • 
detı dördü ... Bu filmde en kavrayışlt, en 
ltu..,ve~i.. mümessil vaziyetindeki S:ırl 
\' •• rJ- • 
~~ Ir. Sonra Jan Piyer Omon ve ... 
~'ı'drl gc1iyor. Jan MOra,· tali bir 
roldedir. ve bu rolü, kolaylıkla yapı • 
Yor. 

Son zamanlarda gösterilen Büyiik 
liarp çerçevesi içindeki filmlerden he
lııen hepsinin biribirinden cansız ok~u 
hnında, "Son Uçuş" filminin bir i::t!s· 
ita teıkil ettiği, muhakkaktır. Fi::n, 
fr::ıı- •• l""d"" Y 1 f "I d k" ... ,&ızca aoz u ur. a nrz,.... ı m e .ı 
ttlrkçe yazıların gösterilişi, bozukt'.lr. 
ll'ranuzca bilmiyen seyircilerin zevkini 
~Çtran bu vaziyetin ıslah? gerektir. Bıı 
lıoıukluğun dilzeltileceğini umduğun:u

Coa CUbert, öldl ı - -
Greta Garbo da hastalandı ! Edamın, sırası d~ün düşme • söylemesi büyüklere 'düşer, benim 

sin, yaşını küçülttükçe küçültür, üstüme borçtur!. .. . 
Con Cilbertin birdenbire öldüğü bil·1 

diriliyoc. Con Cilbert 1 Son senelerde 3r· 
tık hayliden hayliy: gözden düımUı H· 

ziyette olmasına r2!ğmen. onu timdi de 
herhalde birçok kiti hatırlar. Kendisi, 
fazla bir artistlik kıymeti göstermiı ol
mamakla beraber, vaktile en mtıhurlar 
arasına kanımııtı. Ve pek ıevimıiz ol· 
dutu balde, - htt ,,..._._. - ka.dm 
seyircilerden birçoğu, ona g&ıW baf'l8· 
mıştr 1 

Con Cilbertten bahsederken Cireta 
Garboyu hatırlamamak, mümkün de -
ğildir. Grcı. Oatı,. ile bl?likte çevirdikt 
leri "Şehvet ve ıeyttsn" filminde "lla • 
hi Kadın" m ipkı rolünde olan. Con Cil
bert, bilhassa o filmle hatırlanır. O filuı, 
ikisi için de pek uğurlu gelmif, ikiıi • 
nin de çok meıhur .olmalanna yaranu1· 
tr. Ondan sonra da Greta Garbo ile film 
çeviren Con Cilbert "Anna Karenin" iıı 
sessizinde de "tlihi Kadın" la beraber 
rol almıştır. Fakat, bu filmin ıeslisinde 
artık onun yerine baıkasınm geçiritr:-.e
sine lüzum görülmüı. seuizindeki rrtü 
seslisinde Fredrik Marp verilmiffü. 
Çünkü, "Kraliçe Kristin" de "ilahi Ka· 

dın" la ıon defa oynarken, hiç mi hiç kendini bebek yapıp çıkarırdı. Anı kit kışm h rl 
muvaffak olamamııtı ı ma va IŞ ; zem e 

Zaten, ona çok iyiliği dokunan, onun Büyük kolerade ( 1) ancak ye- salkım salkım buzlar sarkıyor ve 
töhret gahikaaına reıi sıra tırmanma • disinde sekizinde olduğundan, Sul o çinkolu merdiven altının tahta 
ama çok yardım eden "tlahl Kadın", o- tan Azizin Mısırdan dönüşünde(2) aralıklanndan da bıçak gibi rüz. 
nu san'at sahasında ölmekten kurtY - erkekten kaçmadığından, Sultan garlar giriyormuş... Tazeciğin d• 
mak için "Kraliçe Kristin" filminde ken Hamidıin Kılıç alayında (3) yeni teneşire tek borcu kalmış. 
diaine eı olarak seçmiıti. Onun beraber gelin olduğundan dem vurur, ya- Edarumda o cihetleri hatır v• 
oynamasında 11rarla dunnuıtu. Ulrin • kırk ı...... .. ı ... d 
-. 8Clft tecrübe de menfi neticelenmi1o nı ~& en yukan çıkmazsa hayale getirme yok· 
Con ClJbert bu ıon fırıatı da bçımuı- da ferah ferah altmışlıktı. ( Arkaaı wr) 
tr ı tıa kemikli, uzun, esmer, kınam ---------

öteden beti G:-cta Garbonun ona tt· sık, olü yıkayıcı kı1ıklıvdı. (l) 
1864 

de. J (2) 1868 de. 
~yjll Avduiu rtvayetlerl ortara çı • Vakia evin içinde pek bağır• (3) 1876. 
kardı. Hattl evlenecekleri pyiaları, or· ması çağırması, kocakan zınltısı 
tada ırk ırk dönUp dolaıırdı. Evlerı.: -

dı E dil 
gibi ·zırlaması, sonra yedi mahal- . . BugUn saat 

cekler sanll ,..... vlenme er 1 lı•-.... 1 lıl ... • .. •i 
ıeyı. hır· bı·nn· e katacak dedı"ko..ıı.. 1141

.".. • w.,... 11 de 
Şu sırada bildirı1en bir ıey de, Cre- u:u ~ h m +. 

ta Garbonun ansızın rahatsızlandığı ve yakalan açması yoktu. ı1I il' ııgaıl'OSU 8eJU Gömlekti1er 

doktor tarafmdan kendisine bir kaç haf· • - Bu nasıl, kayn~na, ç~n~si 11111111111101 Ley1!.~e~;!18ı' 
ta istirahat tavsiye olunduğudur. tsmi· ışlemez olur mu? dıyeceksınız. Saat 15 te ve alqam 

ne ve §Öhretine ad: ve tanmrır eklenen, Çenesi işlemez değildi. Sanki dU· 111111 20 de 
gizli al&kalarından daima bahsedilt • 
gelen adam öldüğü bir anda, ne rast - varlarla konuşuyonnuş gibi, tek Su, Caz 
gelitl Acaba "llihi Kadm" kederin-len başına mütemadiyen mırmır mır- 111 Yazan: 
ml hastalandı? Belki evet, ..• belki dt lanır, dırdır dırlanırdı... 111111111 Eekrem Rqit. 
hayırı Kiın bilir?! Çok bilmişti; içinden pazar • Müzik: Cemal Rqll 

lta da notediyoruz 1 

~ - - - - ------------------------- lıklıydı; elalem ortasında foya -
Birkaç Amerikan filminden sım meydana vurmaz, kedi tersini 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALllJ8 -:!pek,, de!,i fil"!: ..... -

"Fakir bir delik anlının 
bikiycs~,,, fakir bir 

film değildir! 
Oktav Pöyyenin çok tanııumı ve o

kutunq bir romanı .. Fakir bir delibn· 
bııııı hiktyeai" ele alınarak yazılan hir 
~07& göre çevrilen Fransızca ı!:Sz· 
ltı bir film, "İpek" sinemasında bu ~af· 
'- 18aterilen film .... Bu filmin mizanıe
lliııi yapan Abel Cianstır. Baıroll~rde 
~r da, Piyer Fresnayla Mari 
8eı. ... 

Vaktile çok okunan bu tarzda .. ,u. 
aitti •cera" romanlanndan mevzu a
ltrak film çevirmek, bilhassa Fransız -
lard. 8tedenberi devamedegelen bir f P
tilt hlııindedir. Fak:ıt, bu filmlerin he
lllıllll bepainde romanın cereyanına ayak 
1l)durup, yerlerimle sayarlar ve adetl 
leasb film zamanındaki teknik deği1 -
~ hiç bir tekimül merhalesine e -
~ gibj hareket ederler 1 
~ bir delikanlının hikiyesi,, fil. 

"!. ~da dokunduğumuz emsali a· 
~da bu balamdan büsbütfüı deği1se 
ı...~· az çok farklıdır. Sonra gerek iki 
-troldekilerin, ger<"k öteki küçUk kil· 
:: rollerdekilerin oynayıfta benim•e
to ~ antqma gösterebilmeleri, tem•ilin 
clePluea iyi olması ~olayısile, "Fakir bir 
~likanınun hikaye!ii" filmi, san'at kıy· 
~-!tibarne fakir bir film olmaktan 
.-~llllllUftur. Dolayrsile bu filmin kriti
~ ... Wr 1an'at fakirliğinin biklye..ini 

'I "-ktan kurtulmuı oluyor 1 
~e Ahmet Mitat Efendinin Ttlt'k 
~ terctlme ettiği .. Fakir bir delibn-ı 
~" rqm•nııım bu filminde, 

örter gibi kapatıp gizlerdi. 

/ı 
· l J k Onda dla temizlik illeti· .. Her Şelııadebafı TURAN TillfllreAll• • talgan ara uo unan gün tabtalan, muşambalan, cam· Bu R'ere URf 2Cl,=ul dP. 

lan silme ve sildirme; ortalığı sü- (BiR RUY ~. 

Parçalar Çıkarılacak./ pürme ve süpürtme; tozlan alma GORDOM). 
aldırma; patiska perdeleri, min • Vodvil 3 perde 

der yaygılannı, sandık tozlannı 

yıkama, yıkatma... Hela taşlan • 
Telefon: 22127 

Bu arada ''Kontinantal,, ve "Anna Karenin,, 
f ilmleri de var. ltalga mümessilliği, bıı 

husıısta miil'acaatta baııındıı 
Bazı Amerikan filmlerinin İtalyan 

izzetinefıine dokunacak mahiyette p11r
çalan ihtiva ettiii kaydile, bu filmle -
rin gelmit veya gelmekte olduğu mem
leketlerin hük0met1erine İtalyan mO .• 
me11illeri müracaat bulunmuflardır. Bu 
arada bize de müracaatta bulunularak, 
bu filmlerden İtalya hUkOmetince ar -
zu edilmiyen parçalann çıkanlmaar ri
ca edilmi§tir. 

Memleketimiz aleyhinde bir filin ya· 
pıbna, veyahut memleektimb aley -
hinde parçalan ihtiva eden bir film or
taya çıkana, bu fitmlerin de İtalyada 
ayni tedbirle kaifılanacağı a6ylenilmit
tir. 

HWdunet, muhtelif memleketlerin 
gerek phıiyetlerine ve ıerek milU ben· 
liğine dokunacak fimlere zaten mU. • 
maha etmemeli bir dostluk ve neulı:et 
prensipi sayımı olmak itibarile, bu di
leği derhal yerine getirecektir. Ameri -
kan filmlerinden İtalyan o.nuruna d<>ku 

kır sahnelerinin bayll sengin otuıunu 

belirtirken, bu kır sahnelerinden birin
de, ble dibinde Andre Bojenin hc:ııça 
bir kaç p.rla tö7ledilini de not ediyo • 
ııaıl 

nan parçalan ihtiva ettiği ileri ıUril!en 
ftlm1erlnden bir liatesi hazırtanmııtır. 

Bunlardan birincili geçende "'Saray" 
ıinemaamda gösterilen "'Kontinantal" 
filmidir. Cincer Rocenle Fred Aster v~ 
Aliı Bradinin oynadıktan bu prkıJı, 
danalı komedi filminde, bir İtalyan de· 
libnlıar, bofanmalar temin ederek pa • 
ra kazanan, para mı.ıkabilinde uydurma 
cUrmUriıefhut h&di.'lelerinde nmpara 
vaziyetinde g5rilnen bir genç olarak or
taya konulmuıtur. Müracaatta, bu ho
p gitmiyecek içtimat vaziyetteki tipin 
İtalyan olmasına dokunulmaktadır. 

Diğer bir film de Greta Garbonun 
Fredrik Martla birlikte çevirdiği "An -
na Kaı:enin" filmidir. Burada Anna 
Karenin", sevgilisi ile Ruıyadan tt:ıl -
yaya cittikleri barnan, dilenci olarak 
gCSaterilen bir yıjm İtalyan çocuğ1.1na 

taraflanbdan para 'atılmaktadır. Bu fi!:n 
de .. lpek" ve .. Melek" ıinemalarr11da 

g8aten1mek llzereydi 1 
ttlru edilen filmlerden diğer'tri 

"Breavaten Millionı", ••Enchanted Ap
rtl", ecıfave a Heart", .. Dangorou:ly 
youn" ve "Tbe manin blue" filmlıri· 

dlr. ' 

Her taraf tramva1. 

nın önüne sakız gibi bezler yay - ------------
Bilir miajnjz? --.. ma; musluklara temiz tülbentler 61t-• 

bağlama; taşlığın maltalanru bal 
dök de yala hale sokma ..• 

Böylesine ev hanımı, kadın ka· 
dlncık derler elbette ve doğrusu 
da bu. 

Konak yavrusunu çekip çevi -
ren, pişeceği yiyeceği yoluna ko
yan, mutbağa alınacakları Çar • 

Dünkü SaJllDIZcla aordaklanma " 
cevaplan: 

1 - Cep saati ne vakit icat edildi? 
- 1516 da. 
2 - Balık fırtınası ne vakit olur? 
- 26 birinci tqrinde. 

3 - Cemiyeti Akvam resmen ne 
vakıt açıldı? 

- 20 ikinci kaaaıı 1920 de. 
şamba pazanndan alan, eksiği ke- 4 - Bıldırcın hangi ayda çol: 
diği Kapalı ~arşıdan tedarik eden olur? 
kendisiydi. Damadı parayı eline -Ağuıtoıta ••ikinci kinuncla. 
teslim eder, üst tarafına kanş • 5 - .. Çarpık değneğin gölgesi 
mazdı. de çarprk olur,. sözü banci 

milletindir? 
Edamın koyu mutaassıptı; so • ı _ lnıilizlerin. 

funun da kabasıydı. YENi SORGULARIMIZ 
Rabiyesinin hali malum. Allah ı - Osmanlı devleti hangi tarihte 

kimseoiklere vennesin, ·zayıfliği kuruldu? 
hadden aşırı; kısacası ~iroz .. Her 2 - Usküdar, Elmalı suyu ne vakit 
daim iştahasız mı iştahasız; gfıya akıtıldı? 
kuzu yemiş. Bu gidişin adı akşa- 3 - İstanbul muhasaraamda Dk 
ma sabahalıktır değil mi? defa ıurun Ustilne kim çıJmuıtı? 

4 - Yu saatini hangi milletler 
Taze bu şekilde iken anneanne tatbik ediyor? 

sincıe, gözlerini a~a aça, . geyire 5 - Barbaros Hayrettin nerede cCS-
geyire, nasihat nasihat ~tüne ;e • mlilildilr? mir de emir: ,._ __________ .. 

• 



~ 6 - KURUN 12 il. KANUN 1936 ====~===~~-~--~~-.,_-!1!1!1!!!!!!!!!!!!1!' _____ , __ ~,..ı-11111!1--------!9!!!!!!!!11!s -ll!!!!!!S!!!l!!!!!!!!!!m!!!119!_.J 
Sanat 

Antillerin kızı 
Bu tesadüf nasıl oldu anlama

dım. Opera meydanında birden -
bire kar!ımda Kerjan'ı gördüm. 
Ukin kendisini tanıyamadım. 
Hem tanımamakta da haklı idim. 
Çünkü bu adamın Pariste bulun
masına imkan yoktu. Fakat o be
ni görünce hemen koştu: 

-Vay Jak sen misin? 
Diyerek boynuma sarıldı ve 

hiç sıkılmadan elalem ortasında 
yanaklanmdan öpmeye baJladı. 
Ben hayretle sordum: 

- Sen burada ha? Ne münue
bet ! 

O gülerek cevap verdi: 
- Yani ne demek istiyorsun? 

Benim de Fransaya gelmeye hak
kım yok mu? 

- Var, şüphesiz var; amma ... 
Kerjan ile Antil adalarında ta

nı!mıştık. O zaman Karaip adm-
da bir geminin birinci mülazimi 
idi. Bir adadan bir adc.ıı.ya kahotJJ.j 
yapıyordu. Ben bu hiç değişmi -
yen, yol üzerinde gidip gelmekten 
başka bir şey olmıyan bu işi pek 
can sıkıcı buluyordum. O ise pek 
memnundu. Bu güzel memleket -
ten hiç de ayrılmak istemiyordu. 
Bir gün Karaip bir kayaya çarpa
rak ikiye ayrıldı. Fakat Kerjan ne 

- Fransızçadan -

verdi. Tabii birihirimize sarılmış 
olduğumuz halde biz de birlikte 
iniverdik. Etraftan koıuıtula.r. 
Pek fena bir vaziyete düşmüttüm. 
Yerliler beni ve kızı bir arada gö
rünce hiddetle üzerime aaldırmak 
istediler. Fakat şeytan hemen 
doğrularak: 

- Benim kocamdır, beni ala
cağına yemin etmiştir. 

Deyince müthiş bir sevinç sesi 
yükseldi. Herkes ayrı ayrı tebrike 
haşladı. 

Eh olacaklar oldu. İster iste -
mez evlendik Ne de olsa kanlar 
ayrı, cinsler batka, bir türlü geçi
nemedik. Kızın tahakkümlerine 
tahammül edemedim. Gizlice bir 
İngiliz gemisine binerek Meksi· 
kaya kapağı attım. Oradan da bu
raya geldim. Bununla beraber ge· 
ne kurtulduğumdan emin deği • 
lim. 

- Neden? Bu Amerika yerli
sinin sana bir oyun edeceğinden 
mi korkuyorsun? 

- Hayır, ona aldırdığım yok. 
Yalnız karımın buraya kadar ge
lip heni güzelliğiyle tekrar man -
yetize etmesinden korkuyorum ca
nım! 

olursa olsun buralardan kalmak --------
arzuıunda olduğundan başka bir Polis haberleri: 
gemiye geçti. Ben onun Avrupa
ya dönmek fikrinde olmadığını 
bildiğim için bu tesadüf karşısın
da şaşıp kalmıştım. Kerjan öpüş • 
meyi bitirdikten sonra koluma 
geçti. Beni yakındaki bir kahve · 
ye götürdü. Karşı karııya otur -
duk. Dedi ki: 

- Bak, dinle! Bu umulmıyan 
buluşmadan hayrete düttilğünü 
görüyorum, haklısın. Beni Pariste 
görmeyi hayalinden bile geçirmi
yordun. Tabii Avnıpaya dönmeyi 
ben de dünyada istemezdim. Fa -
kat bazan oyle şeyler olur 1d, in-

Bir çocuk yandı 
Beyoğlunda Çayır sokağında 

oturan Haykohinin kızr beş ya • 
şında Setrak evde oynarken man. 
gal devrilmiş, kızm vücudü muh· 
t~li~ yerlerinden yanmıştır. Setrak 
Şışlı Çocuk hastahanesine kaldı -
nlmrştrr. 

KUMAR - Galataaa Mahmu
diye caddlesinde Ahmedin kahve-
sinde İzzettin, Hüseyin, İsmail 
Hüseyin, Abdülgani, Ahmet Ali' 
Yusuf, Tahsin isminde dbfu~ kişi 
Humar oynarlarken yakalanmış -
lar<lrr. sanın bütün düşüncelerini alt üst 

eder. işte şimdi bunları anlataca.ır------.,----..----.. 1 
ğım. Karaip kayaya çarptıktan T k • Pazar Par.a.rte.ı 
sonra Üç direkli pek eski bir aemi- 8 Vlm l2 II. Ka.n 13 II. Kbun • ======'{ 7 Şevval { 8 Şevval 
ye geçtim. Karaip bunun yanında 
N ormandi demekti. Bir türlü ra -
hat edemedim. Benim pek konfor 
düşkünü olmadığımı bilirsin. Fa
kat ne de olsa insan vazife yor -
ğunluğundan sonra biraz rahat et
mek iste. Bunun için karada kü -

GUn doğu§U 
GUn babıı 
Sabah no.m&ZJ 
Öğle namazı 

Ik!ndi namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namaz.J 
lmsak 

725 
17 01 
6,15 

1222 
14,46 
17,01 
18.38 

7,23 
17.02 
6 16 

12 2:ı 

14,47 
17.02 
18,39 

çük bir ev kiraladım. Serbest gün- Yılın geçen gUDleri 

brimde orada kalacaktım. Yılın kalan f:Unleri 

539 
12 

354 

5,39 
J3 

353 
Bu ev bir yerlinin malı idi. A- ---.:..---ı...---1 

şağı kat kullanılacak bir halde de- • B Q ~SA 
ğildi. Yerlere samanlar döşenmiş
ti. Yukarısı tek bir oda haline ge 11·1.936 
tirilmişti. Lakin çok temizdi. Aşa- WWanııda J'llda ııarew ~. ııu . 
ğıdan baktığım zaman döşeme rinde muamele cııreıııerdlr. Rak•m•ar _ 

kirişlerinin çürümüş olduklarını ıı kapıuuı utıa flyaUarıdJI, 

gördüm. Yalnız ortadaki sağlam ı ----- nukut 
görülüyordu. Bir müddet düşün - • Londra 11ıs. - * Vt}anı !!4. - 1 

17 -
:ıı. -

düm, tehlikeli bir iş olduğunu an- * Neyyori IM. - * Maı:frtd 
!adını ve kiralamaktan vazgeçi • • PırJs 167

• - * Berllo 
yordunı. Tam o sırada ev sahibi - *• B?.~l~lk~eo 15

"'' - • Varşon • B•, - * Budıpe,te "'· -26 -
nin kızı gelmez mi? Amma bilsen * Atına "A • B ..... - Ulcre3 1!4, -
ne güzel, ne nefis bir kızdı! Ka - • CtncTJe ııı+ ·- • 8elgrad 54, -

fir şeytan beni güzelliğiyle man· • Sofyı 2:ı, - "' Yokohama :ı;. -
yetize mi etti, ne yaptı? Bilmiyo- * Amıttrdı ı. s:c. - *Altın Q46. -

rum. Hemen kontratı imza ettim. • Prıı 96
· - *Mecidiye 4J. -

U 
• Stokholm :ıı, •. * Banknot !3:> _ J 

zun uzun anlatmaya lüzum ı1.----- Çekl~r ---~--
yok Ben bu kızla ahbaplığı pek • Londra 619 • 1 l .1., * Sro~hlnı 3 ı.ıs 
i eriye götürdüm. Deniz banyola- • i:\cv>or~ o.;-950 ., Viyar. .:.,34, 

rında, kırlarda biri birimizden ay- • Paıis 12.0fı • ~lıdrld s.8 tll 
rılmıyaruz, dağları baıbaşa vere- * Mlllno 9.934!> • Berlin ı,9Ho 
rek tırmanıyoruz. Benim fazla ıs- * Crükseı 4.7275 • Var~on 4,U4,ı . 

rarlarıma mukavemet ediyor, "ev • Acloı. 64 ~.l5S • Bn:lıpısre 4,!'1~8 ı 
lenelim, bir beyazın karısı ola - • Cııınre 7

•
4454 

• Blikreş ıoa.o• -
d' D. b • Soryı 64,'ilb5 • llelgrıd ;14.9;' 

yım,, ıyor. ıyor amma unun • .Amstcrdı•ı ı 1.1111 * Yotohamı 2.7f'J"i6 
imkanı yok. Baham, annem pek • ı uı IQ,rnıı!' * Most:ovı ıosınJ 
mutaassıp insanlardır. Bilmem 
Nuhu Nebiden kalma bir asalettir 
tutturmuı gidiyorlar. Gel de bun
lara karşı aile içine Amerikanın 
bir yerli ma!ını koy. Alırlar mı 
hiç? Bunu kendisine anlattım. 
Meyüs oldu. 

Bir gün odama geldi. Pek gü
zelle,mişti. Ü zerinde yalnız bir 
entari vardı. Bunu çıplak vücudü
ne geçirmitti ... 

Akıl olacak ya! Döıemenin 
kiritleri arasında 1ıt.ğlam sandı -
ğım o direk ortasından ayrılmaz 
mı? Tıpkı Karaip gemisi gibi. Dö
şeme büyüle bir gürültü ile çökü-

---·ESHAM--_.; l I~ Bıotn. 9.60- Tramvay 9,-

• Anadolu \!UO * Çınıeıno aı 9.9o 
ilci• i'. ~o Cnyoo Del. -.-· 

1 

Slr. Hayriye ıs. - ~·art De?. -.-
Merkez Bınkuı 60 'O Bılyı , 

1 
1 

ll. St~ort.ı -.00 ~art m. te&ı -.-
l'omont ı .11. l'eleroo - _ 
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Galibe dün 
Taç giydirildi 

Şehir Tiyatrosun
daki Jübile parJak 

oldu 
Sanatkar galibin sanat hayatı

na giriıinin yirmi beıinci yıl dö -
nümü dün saat on yedide Halkevi 
Eminönü ıubesi tarafından Alay
kötkünde kutlanması ve kıy.: 
metli ıanatki.ra taç giydirme töre· 
ni yapıJmııtır. Törende memleke
timizin birçok tanınmıg sanat ve 
ilim adamları bulunuyordu. 

Törene Gösteri tubeıinin koro 
heyeti tarafından verilen bir kon
~erle batlanmııtır. Halkevi batka
nr Agah Sırrı Levend sanatkarın 
ilk zamanlarda uzun mahrumiyet
lerle geçen hayatının kııa bir tari
hini anlatmış ve defne dalların • 
dan yapılmış bir sanat tacını san
atkarın başına koyarak: 

- Bu taç bu baıa değer!.. De
mif ve ayni zamanda kendisine 
sanatkarlık diplomasiyle bir san
at kupası da vermiştir. Bu arada 
üç aene evvel jübilesi yapıldığı 
sırada diploması verilmiyen Bü -
yük Behzada da diploması veril -
mittir. 

Bundan sonra Celal Tahsin, 
Galibin yirmi bet yd evvel sahne 
hayatına başladığı günlere ait 
intibamı an!atmış ve şair Nuret -
tin Sevin Galip için yazdığı kü -
çük bir manzumeyi okumuştur. 

Bu sırada büyük hir sanatkar 
teheyyücü içinde bulunan Galip 
jübileyi tesit edenlere dönerek şu 
kısa ihtisasını söylemiştir: 

- "Duyduğum seoinç bana iı
tikbal için büyük bir vaat halinde 
seıleniyor. Bugün hayata yeni 
doğduğumu hiııediyorum. insan· 
ların §ahıen kıymeti azdır. Bir in
.. " eı, .:ft& ... ~• •aw.d.n ibcrJetıir.; 
lakat in•anlara kıymeti"etraf ve
rir ve etraf yap<ır.,, 

Bundan sonra Halkevi tarafın· 
dan hazırlanan büfeye geçilmiı 
ve burada jübilede bulunanlara 
çay ve pastalar ikram edilmitt\r. 

Gece de Şehir Tiyatrosunda 
değerli sanatkar için hazırlanan 
jübile yapılmış ve programa ga -
zetemiz ne~riyat direktörü Bay 
Refik Ahmet Sevengil tarafınde.n 
Galibin hayatı, ıahsiyeti ve sanati 
hakkında verilen bir konferansla 
baılanmıttır. 

Jübile çok parlak olmuştur. 

tSTANBUL - 12,30 Muhtelif plak 
neşriyatı. 18 Tokatlıyan otelinden na • 
kil, telsiz caz. 19 Tarım bakanlığı na
mına konferans. Pendik bakteriyc.loji 
enstitilsü §efi. Dr. Ekrem Vardar tara
fından .. Et zehirlenmesi hakkında) 19. 
30 Hafif müzik (Plak) 20 haberler. 20. 
30 stüdyo caz tango ve orkestra grup
ları. 21,15 son haberler. 21,30 Enı~nÖ· 
nU halkevi gösterit kolundan Sadi tara 
fından monolog. (Ah şu kadınlar). Sa· 
at 22 den sonra Anadolu ajansının ga
zetelere mahsus havadis servisi ver ile
cektir. 

L KISA HABERLER J 
YOLLORIN TAMiRi - Beledive 

936 senesinde yolların tamiri için y~t
miş bin lira, yeni şose inşası için de 
yüz bin lira tahsisat ayıracaktır. 

* La Burgari gazetesi direktörü Po· 
pof elçilik rütbeaile Ankara elçiliği 

baıkltikliğine tayin edilmi~tir. 

• Biribirine benziyen ve aıaıı olan 
bau esnaf cemiyetlerinin birleımesi rlil 
~ünülmektedir. Yeni tcDkilat yak·nda 
yapılacaktır. 

* Bina ve arazi vergilerini tahsil ;' • 
Jerinde maliyede çalıpn memurlar ha
~randan itibaren hususi idarelere ge -
çeceklerdir. Kanun bunların her tü:IU 
müktesep haklarım tanımaktadır. 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

-" Sizi dansa davet edebilir 
miyim, hammef endi?,, 

!{adın, bu sual karşısında bir -
denbire o kadar ürktü ki korku · 
sundan az kalsın bayılacaktı. Ma 
sasınrn önünde şrk giyinraiş lıir 
erkek duruyor ve kendisini dan -
sa davet ediyordu. Samime ağzınr 
açrp tek bir kelime bile söyleme· 
di, buna mukabil elini kaldınp 
olmaz işareti de veremedi, insrı 
nm ağzı, dili dururken elilP. "ha
yır,, işareti vennesi ~lünç otur 
diye düşündü, kalktı, erkeğ:n ar -
kasından giderek dansediler yere 
kadar geldi. 

Orada ateşli, canlı bir crkr k 
kolu beline sarıldr, hararelli, kuv
vetli bir erkek eli sağ elini tuttu. 
Samime ayaklarına, bacaklan!la 
hakim değildi. Oolar kendilikle -
rinden musikinin usulüne uyarei.k 
otomatik bir surette hareket et -
meğe, dans ad!mlan atmağa b~ş · 
ladtlar. Vücudü ise, mukavemet -
siz, müdafaasız bir surette y-?.!.:rın· 
cı adamın vücudüne asılıp k:t.ldr. 

Samime: 
-" Neden bu da başıma gel -

di? Neden budalalık ederek :;;on 
son defa diye bir kere daha in · 
sanların içine karıştım?,, diye dü
şünüyordu. 

Samimenin gözleri önür.e son· 
suz bir perde gerilmiş ve bu per -
denin üezri binlerce parlak ha • 
yaller, yıldızlarla örtülmüş ~~hiy
di. Kulaklarının içinde sanki tak
maklarla vuruluyor ve bu tokm:ı.k
lar müthiş gümbürtüler çıka P"Iyor 
du. 

Samime kendi kendine: 
- "Biriki adım daha attıktan 

sonra bayılıp yere düşeceğim, de· 
di. "Ondan sonra beni odama çr -
karacaksnuz, bir doktor çağıra -
cakalr, hizmetçi kız gece başımcta 
bekliyecek, nezaret altrnda kala • 
cağım için kendimi öldürmeğe 
muvaffak olamıyacağım, sabah o
lunca herşeyi bana bir rüya gibi 
gelecek ... Ondan sonra artık .. · Sü
kunet bulacağım... Sükunete ka -
vuşacağnn .. •.,, 

- "Madam siz Türk d€ğil mi
siniz? Türkçeyi anlamıyor musu
nuz?,, 

Samime bu suali işitir işitmez 
hemen kendini topladı. Yanlış a· 
drm attı, ayaklarını tekrar tango 
usulüne uyduruncaya kadar bir 
iki saniye geçti. Ondan sonra, be
raber dansettiği adamın yüzüne 
baktı. Bu bakışında korku ifad~ 
eden bir sorgu vardı. 

Yabancı adam demek ki ken • 
disine mütemadiyen bir şeyler 
söylemiş, fakat Samime dalgın ol
duğu için söylenenleri hiç işitme
mişti. Şimdi aklı başına gelince 
adama bir şeyler söylemek istedi, 
fakat yabancı adam işin arkasmr 
bırakmryor, Samimeden cevap 
beklediğini bakışlarile anlatıyor
du. Nihayet Samime s1kılarak, e
zilerek, büzülerek: 

- "Ben ... dedi.,, Ben başka bir 
şey dUşünüyomm. Affedersiniz, 
söyledikelrinizi anlıyanıadrm.,, 

ACıam biraz gülümsedi. Fa -
kat bakrşlanndaki ciddiyeti mu . 

' 
GECES 

Bölem: ~ 
şıru kaldırıp adama baktı· >.d 
cevap alamayınca= 

- "Si~e bir şey söyliyeceiı 
Bunu küstahhğıma hamletrrıef 
niz. !çimden geldiği için söyl( 
runı : Derdinize bircare bulsıı: 
miyim, size herhanği bir busıf 
yardım edebilir miyim?,, diye; 
du. 

Samime başını salltyarak: 
- "Hayır.,, diye fısıldadr. 
- "Böyle bir suali sorduğıf 

cıan dolayı bana darılmama.Jl 
çok rica ederim. Fakat bana ö. 
geliyor ki...,, 

Bu anda tango bitti. SamiJtl! 
- "Teşekkür ederim·,, de 

Adamın kolundan sıyrılıp yalt 
masasına dönmek istedi. Fakat 
dam onu masasına kade.r götiiı 
dü. Orada: 

- "Namuslu bir erkek sıfat 
sualimi tekrar etmeme müsaS 
buyurur musunuz, hanm1efcndi 
diye sordu. 

Samimcfl!n ihtiyarı haricin 
kalan bir kuvvet, dudakların 
bir cevap hazrrJadı, o cevabrn d 
daklanndan çıktrğrnı işitti ve i~ 
tiği zaman kendi de ürktü: 

- "Teşekkür ederim, b.eyeft 
di. Fakat bana öyle bir sual s0r 
mak için tahmin ettiğiniz sebeP 
herhalde yanılıyorsunuz.,, 

Samir.1c bunu söyledikten son 
hasır koltuğuna oturdu. Ada111 
yakta bekledi ve hafifçe iği le 
kadını selamladı. Yanındaki l<~ 
tuğa oturmak için Samimeden b 
işaret, birteşvik bekJeJli. Fa~ 
Samimenin, beklenilen ,}ju.,te§'1 

işaretini verecek olan kolu tutııl 
muş gibiydi, yerino3n kımı1dat11 
yordu. 

Aradan saniyeler geçti. Sa~ 
me kendi kendine: 

- "!şte seni belki kurtarabil 
cek olan birisi, sana yardım ed 
cek olan bir adam! Ha vat saı 
son bir fırsat veriyor· B·u fırsD 
yakala, kaçırma!,, diye düşünd 

Fakat, o anda geçirdiği iki 
ceyi iğrenerek hatırladı, o iki Jtl 
cerada böyle ba~ladr ~ Bir tesad~ 
bir fırsat, bir kaç tatlı söz, güt 
bir ~ey yaşamak ümidi, ondan so 
ra fena bir ayılma, sukut, rezale1 

dedi. 
Bununla beraber Samiıneye d 

kili olan gözlerin i~ ;nde bütün 11 

nasile iyilik, yardıma hazırlık pıı 
lryordu. Belki bu at'am Saminıe~ 
felaketine sebep o!"n o iki adat!· 
kocasına ve patlak vermesi pf 
yakın olan skandale ·karşı kort! 
yabilfrdi !. 

Bir insanın hayatı öyle ça~D 
buk sönemez, bizzat hayat bU~ 
müsaade etmez. Samime bunu dit 
şününcc hütün kU\·Yetini bir aı-B 
ya topladı ve ha:vata sımsıkı s~ 

~ t~ 
rıldr. Kar~ısma çıkan fırsattan 

tifadeyc karar Yerdi. 
Fakat bu kararmc'a bil'sani) 

kadar geç kaldı. Çünkü yabat•(ı 
adanı, ümits:zlikten doğan bir 11 

reketle omuzlarım kaldırdı ld 
bar, terbiyeli bir insana y~kı~B~ 
bir tavırla iğiJerek Samimeyi st' 
lamlaciır, yavaş yavaş döndü ,., 
gitti. (Arkası t:~ 

hafaza etti. Adamın yüzünden i- - , • 
yilil~ akıyordu. Samim eye dedi ki: 1 Pı sif erllk ış•er, 

- "Bu koca salonda sizin ye.J - Kadıköy As. 4ubeıinden: 
1 

gane dertli insan olduğunuzun Şubemiz defterinin 354 uyıamda 1~ 
çoktanberi farkındayım.,' zıh yedek yaya asteğmen Süte~ 

Bu sözleri bir cevap bekledi • Tahsin oğ. N~ilin tstanbulda ise i~~ 
ğini anlatan tarzda sö ledi Sa - dan 24 ıaat iç~nde şub~mize, tatrJ f 

. . Y · bulunduğu yenn aıkerlık §Ubeai vıttı' 
nııme cevap vermedı. Yalnız btı. -: ıile adreainin bildirilıneai a~reı.v. 
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111• rapacall 7 Eminöniinde 1 ekkolla Cemal gişesi liatemizin göstertiili 
it J k mükafatları derhal verecektir. 
~ ya mı, üçük devletler mi, Fransa-------------~--~--..---
ıle İngiltere mi yoksa 13 ler mi?! No.

23 
:·j N~ uj N;~5 1:"/ 

18 ler ise petrola ambargo ~ :~ ::: · .. : ~ ~ 
konması işini tetkik edecekmiş : 1: s5 ~ : ~ 
d Londra, 11 (A.A.) - Röyter -
t:~~raıun yakında bir ıulh 
cLL • •ünde bulunacağı hakkm • 

dra Pan~ do!aıan pyialar Lon • 
'bi~ teyid .. e~ıl~e~ektedir. Böyle 
be tetebbuıu bıldıren hiç bir ha

r abnmamııtır. 

13 LERLE 18 LER ! 

1 Cenevre, l 1 (A.A.) _ Millet. 
ı:r cemiret~ ç~venleri 13 )erle 18 
c:i r k~omıtesının koııseyin 20 ikir.-

anunda ba§lıyacak olan idi -
illa devresi esnasında muhakİcak 
IQrd' 

1
ette toplanacakları fikrinde _ 

ır er. 
il Bu komitelerin ba~kanları olan 

· de,Madariaga ve B. de Vasccr
eilloı un arkadatlariyle istiıare i!:.elc maluadiyle, komiteleri top-

t d
• Ya çaiıracakları ıöylenmek • 

e ır. 

Cenevrede bir taraftan 13 ler 
lromiteıi kendiıine tevdi edilen 
lazife icabı Habe! • ltalyan an -
a,ınazlıima doıtça halçaresi a -
rarlren, diğer taraftan 18 ler ko -
~İ~eıi de miaakın 16 mcı n::.dde· 
•ınuı tatbikiyle uğraıacaktrr. 

B. de Vasconcellos'un, komite 
loplantııının ba§'langıcında zecri 
~nom!k zecri tedbirlerin geniş . 
etdmeıı meaeleıi üzerinde daha 
arkı bir tarzda 'hareket edilmesini 
llluYafık si>rüp görmediklerini ar
lcadatlanna sorması çok muhte • 
llleldir. 
~ meselenin, 6 ikinci teırin 

~ile komitenin hir prenıib 
l6ınd na mevzu te!kil ettiği ma . 

ur. 
Jca!imitenin bu huıuıta alacağı 

. arla, bütün deleıelerin uh
~el~ne düten mes'uliyetleri yük
enmıt olacaklan fÜphesizdir. 

Uıtıumiyetle sanıldığına göre 
.Aınerika kongresi bu hususta kat'i 
""9tte kararını vermeden evvel 
~I ambarıoau hakkında hiçbir 
~ almnuyacaktır. 

~ PETROLA AMBARGO -
YU AlalR BULUYOR 

·"-~' 11 (A.A.) - Röyter 
~ aytarmm aalahiyetli çeven 

elen atdıir malumata göre ltal
J'a lattkameti petrola ambargo kc
~ıpı aon derece ağır bir ted-

olarak telakki edecektir. Bu -
....... l»eraber ayni cevenler bu 
C'-vonun düşmanc~ bir hare • 
~Wri edilip edilmiyeceği 
;:ela beyanatta bulunmaktan 
'9ltina etmiılerdir. 
t:{~ !A iLE HABEŞiSTAN 
~INOA UZLAŞMA MI? 

projeıinin l»ir kıuıını bldırmıt • 
tır. Bu kıı11n, baritin uzamaıı •re 
yayılmuını intaç edecek madde
leriıt ihracını yaaa.k etmek aalihi· 
yetini cumur batkanına vermek -
tedir. Projenin bu lnunını tetkik 
edenler, Milletler cemiyeti petrol 
ambargoıunu kabul ettiği takdir· 
de Amerika ambarsoya i§tirak et 
mek mecburiyetinde blacaiı fik
rin; ileri sürmekte idiler· 

Prcjenin batka bir maddesine 
göre, cumur batkanı, böyle bir 
tedbirin Amerikanın güvenliğini 
ve bitarafhjını temin ve Ameri • 
itan vatanda_Jlarının hayat veya 
ticaretini koruyacağı kanaatini 
beslediği takdirde, bu ihracatı ya
aak edebilecektir. Komiıyon bu 
kıımı projeden kaldırmamqt1r. 
FRANSA VE INGIL TERENiN 

PLANI 
Londra, 11 (A.A.) - Pariıin 

mevsuk bir kaynağından Röyter 
ajansına gelen bir habere göre. 
Franıa ve İngiltere İtalyan - Ha -
bet muhasamasına bir hal çaresi 
tefkil edecek yeni bir plin hazır• 
lamaktadırlar. · 

Bu huıustaki diplomatik temas 
tabii olarak pek mahdut olup ye
ni ıörütmeler yapılacağı hakkın
da hiçbir mal6mat 7oktur. Bu mt"
ıelenin Milletler cemiyeti lconseyt 
toplantısında mevzuu bahıedile -
cektir. 

Pariı, 11 (A.A.) - B. Laval 
ile Kont de Chaınbrun arumcla 
geçen mülakat münasebetiyle Jur
nal diyor ki: 

Mademki artık mesele on üçler 
komitesinin eline ıeçmif bulun~
yor, Frrmaanm bir uzlqbrma te -
ıebbüıünde bulunmuına hu«ün 
için imkin taaavvur edilemez. Bu
nunla beraber bu, B. laYat'in her 
türlü hal ümidini terketmit de! • 
mek değildir, bilakis.,, 

Maten diyor ki: 
"lçeriıinde bir az da kaab mah 

sus hissedilen bir Londra telıraft 
on sekizler komiteainin, 20 IOD 

kinundan itibaren, zecri tedbirle
rin teıdidini ve ezcümle petrola 
ambargo konulmasını tetkik ede
ceiini bildirmektedir. Bu, ihti • 
maller dairesinde olmakla bera • 
ber, havadis 'henüz mevıimıiz ıi
bi görünüyor. Hakikatte, zecri ted 
bir taraftarlanna hemen ayın yir
miıinde petrol amharıoaunun tat
bikini isteyeceklerine inanmama -
hdır. Belki bunun prenaib itiba • 
riyle kabulunü iateyeceklerdir. Fa 
kat zecri tedbirler halihazırda 1 .. 
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137 
318 
340 
376 
5,ı;9 

649 
739 
838 
S.'39 
987 

Lira 

ı .ıo 
ıo 
40 
.to 

GtlO 
40 
50 
50 
40 
r,o 
40 
!)0 
50 
50 

·40 
50 
40 
50 
50 
ro 
40 
40 
40 
50 
50 

100 
100 
500 
50 

'° 100 
50 
40 

'° 50 
40 
40 

500 
:;o 

100 
50 

100 
100 

'° 50 
50 
50 
no 

200 
.co 
50 
50 

500 
GO 
40 
50 

100 
~ 
50 

200 
40 
50 
40 
50 
40 

1000 
50 
40 
50 
40 

100 
50 

51.}0 
50 

'° 40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 

No. 

17092 
192 
208 
219 
278 
2 7 
316 
401 
522 
56~ 
567 
619 
62:\ 
6.38 
676 
684 
800 
83~ 

84ıt 
8:>7 
848 
914 
NA 
967 

18036 
119 
150 
260 
506 
5&7 
586 
549 
820 
88R 
993 

19029 
75 

184 
204 
228 
82:> 
40.( 
49!1 
5.10 
580 
603 
605 
650 
883 
68' 
735 
m 
s.u 
862 
895 
897 
903 
979 

20003 
79 
89 

ıo;; 

170 
172 
174 
179 
226 
82.'l • 
346 
365 
41:) 
M2 
68.1 
694 
865 
914 
929 

2103' 

" 5.'l 
56 
76 

12' 
267 

lira 

40 
40 

'200 
40 
40 
50 
~o 
40 
r.o 
40 
rn 
40 
:;o 
:-,o 
!>O 

100 
::o 
40 
(0 
~ 
::o 
40 

100 
40 
~ 
40 
50 
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:-.o 
50 
!O 
50 
so 
50 
no 
50 
~ 

'° 40 
50 
50 
40 
40 

100 
40 
fO 
!">O 
50 

'° 50 
40 

100 
500 
40 
40 
40 

100 
40 
50 

100 
40 
40 
40 
40 
40 

100 
40 
!)() 

40 
to 
!O 
::o 
50 

JOO 
40 
:.,o 
40 
40 
rı0 

100 
2ll() 
ıco 
40 
7lO 

No. 

363 
38a 
642 
725 
906 
939 

22039 
100 
109 
162 
176 
178 
237 
351 
378 
,20 
426 
469 
517 
522 
529 
573 
640 
754 
769 
85~ 
938 
9'2 
'1.f. 

23018 
36 

409 
449 
556 
644 
745 
9'0 
980 

24056 
60 
90 

133 
172 
188 
2:>8 
2.64 
299 
318 
392 
402 
442 

. 454 
488 
590 
700 
749 
830 
842 
862 
887 
891 
943 
956 
981 
992 

25038 
48 

225 
311 
349 
3;)() 
371J 
669 
76R 
85'. 
861 
870 
9:>2 

26034 
62 
99 

183 
209 
216 

IJra 

LO 
40 
w 
50 
:;o 
50 

100 
50 
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:>O 

:~o 
J40 

40 
DO 
JOO 
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40 
40 
40 
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100 
40 
40 
60 
50 
40 
EO 
40 
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.. 40 

50 
50 
40 
50 
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50 
40 
40 
40 
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50 
40 
40 
40 
40 
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50 
40 
~o 
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50 

100 
40 
50 
40 

100 
50 
50 
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ro 
50 
50 
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w 

f 00 
40 
40 
40 
so 
ıo 
40 
50 
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co 
~o 
40 
40 
ro 

No. 

220 
270 
276 
296 
36-& 
419 
4:38 
46:> 
497 
500 
505 
876 
888 
9:;o 
964 
990 

27019 
!l.'l 
63 
85 

185 
19.1 
200 
228 
238 
268 
389 
395 
475 
848 
6'9 -665 
741 
74' 
751 
801 
863 
894 
921 
930 
98! 

28030 
58 

120 
US7 
2M 
312 
361 
3S5 
'91 
6" 
70'7 
139 
763 
787 
85' 
874 
940 
99Z 
999 

29055 
85 

106 
110 
15Z 
163 
2(11 

245 
251 
288 
357 
311 
42.9 
443 
501 
533 
592 
630 
839 
899 
848 -m 
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40 
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uo 
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:.<' 
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40 
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40 
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40 
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50 
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40 
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60 
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'° 40 
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l.Oadra, 11 (A.A.) - Times 
t':.~~ göre, Cenevrede ltalya 

·~ıatan araaında banıın 
~ tesiıi için yeni gayretlere 

edilmektedir. Gazete, ltal· 
~silahla elde ettikleri mu
--•-..Jetin pek az olmaıı bu 
:~i müzakereye daha' zi • 
atiad Janaıtırmakta olduğu kana
ta-~~d!r· Buna binaen, Franaa 
)";""llCl&n doğrudan toğruya ve
~ıta ile ~apılacak teklifleri 
p de tetkik edecektir. Eier 

talyava filen zarar vermedikleri H b 1 
ci.Jıetle bun~. daha vakit Yardır.,, a eş er 

ÖVr de ,oyle yul)'or: 
"Siyah bir milletin, büyük bir 

devlet üzerinde çok bariz hir za- <V ı 1 i cid ) 

Makalleye girdiler! 

l'alaaa, hu t~bbüae muvafakat 
~· küçük devletlerden mü • 
te...L""h bir grup bunu yaoacaktır. 
~ Milletler cemiyet;ne kartı 

tartlar ileri sürme~P ıınüte • 
~dlr. Bunlardan biri. kendiıi
~ lltfl!.•rnz göıteriln"'eıinden 
~etTılnae.ini istevecektir. Bu 
~ .;; lıöçu:r. devletler tarafın • 
'n , lrutdanmry:ıca~ı bHdiril-

lılllr. 

AMhtKANtN ALDldl 
Vı VAZIYET 

~ı---, 11 (A.A.) - B. 
'-t. •lat&n Senatonun dıt it

i ds;:onu bitaraflık kaaunu 

fer kazanması ile ltalyanm da • 1 ilanı n e 
büıbütün zabun düımesi Avnıpa duıunun ehnde ka~~f~r. H.abeı
müvazenesine tamir edilmez bir ler bu muharebede buyük mıktar
darhe teıkil edecetini b6yk dn • da eair aldıkları ıibi tüfek, mü -
Jetler anlam19lardır. h!m~at v~ harp ~a!zemeai ele ıe-

S.nt çarelerini aratmmak i. çırmıılerdır. Tafıılat yoktur. 
çin en dotru '-tlanııç, MiHetler ROMA TEKZiP EDl!OR 
cemiyetinin, ltalyanın talebi üze- Roma, 11 (A.A.) - Ro)'ter A-
rine, bitarl\f devletlerden mürelr· Janar aytann~an: 
lceb bir tllhkik komlıyona tet)dl Makallenı~ Mabetler tar~fın -
etmektir. Bu komiıyon Habe4iı • dan nptedlldılt lıaldandakı ha -
tana ıidi,, hal"D vesaitini mahal _ her resmen yalanlanmaktadır. 
linde tetkki edecek Ye Romada Api Amanda Baba • Addi mev
da a8ylendili crlbi bant imlrlnla. kllnde bir Mnır H)'Jar hutaha -
l'lllJ arattıracaktır n•lnln hon1'ardıman edHdltı 

Bu lcomiıyon~ nracalt netf. haklnnclaJd halter de r .. men tek
celer, bant mukaddimatma yol slp obanuyor. 
açacaktır. Zira, 1'azrlann dütün • iT ALY ANLARDAN ALINAN 
dükleri ılbl, ltal:ranm lsarekltme TANKLAR 
da1d çlr1dnlltl teıll111 etmekle iM- Adlıahaba, 11 (A.A.) - Ha-
raber. komlqoa HaH.lllanda het imparatoru, ltalyanlardan lltl
ıoıyal ve elconomlk teralclcl1atm aaa edllea IS tane tankm kulla
lllzumunu da teltarilz ettirmekten mlmaınsı lleadl aılcorl•rlne etre~ 
ıerl kalm17acaktır •• ,, melc huauıunda 91ltehau11lara 

havale etmeie karar vermiıtir. 
DIGER HABERi.ERiN 

HULASASI 

Makalleden lıtef ani Ajanıı ev
velki ıün Gabali Ye Geva nehirle
rinin birleıtiği yerde yapılan çar
pı,malar hakkında tafıilit ver
mekte İtalyan kıtalarının Habet -
lileri ricate mecbur ettiklerini, ıe
ce ltal1an mevzilerine yaklatan 
Habet kuvvetlerinin püskürtüldü 
iünü, ·r embien b61,eıinde büt:jn 
ıiln küçük çarpıtmalar oldufunu 
bildirmektedir. 

Londradan RlSyter Ajansmın 
haberlerine giire de Raı Desh 
takviye lmn-etleri iıtemlıtir. 811 
Rum hareketleri General Gresi · 
,.aniyi '-•ı mühim mevkilerini O 
ıadenden a•ırmaya mechur et -
mit. bu da Harar lıtlkametlnde1d 
ltalyan yörUJBtDne ~lök Yer • 
mittir. ltalyanlar Ras De.ta Jruy 

vetlerinin ltalyan 10l cenah._ 
sarmak tqebbüsünde muvaffald
yetsizliie uirayacalm.dan e1nla 
bulunmaktadırlar. Habetl• Val 
val istikametinde de batb w~ ... 
nah hareketine de tetebbü et • 
mektedirler. Bu hareket miihima 
kuvvetlerle Japılm•mekla bera 
ber tasarlanan büyük lta!Jan i 
leyiılerini mecburen seri ..... 
tmnrıhr. Erltrede ~ 
mi kilometre kadar yeM•fD ti-.: 
beı kan-etleri de tiddetli Wr ~ 
bardnnanla cerb'e ~ 
mecbur edilmitlerdir. Şimal cep 
besindeki bur HalMlt 
büyük hir faaliyet s&lterdillMt 
de kaydedihnektedir. 

Adiaahahadaa ..... _ _... .. 
g5re son ,...... toprÜlan ta. 
mur haline ,.tlrmlftlr. 
'fiden yollar da ~n •P 
lsamıt 1>"'9k .....,..... la 
panmrfln'. 



ABONE ŞARTLARJ: 

lılemleketlmizde 

'f atıaııcı yerlere 
Poata b1r1ı,tue j 
gtrmlyea yeı1ere) 

I1lrklyen1ıı ber poeta merlleztııde &UHUNa abone )'Ul1a 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lltaDbul. A.Dll&ra caddelll, ( VAIU1 yurduJ 

\idare: 
J'eleton l Yazı lflerl. 

Telgraı acırut : Kt!HtJN 

t>oetlı •urUMJ No. te 

H!70 
21413 

bı.:ıbuJ 
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OAY c;uvtNC: oıota•oı 

ALTIN. CôÔlOL 

OSRA -~ • Denizyolları 
Sinir ve akıl hastalıkları 

Mütehassısı Dr. Etem Vassal 
Calalafl• Hlllliahmer caddesi Keçfgören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 
Bv: Kadıköy Bahariye Um ıokak numara 3. Telefon: 60791 

1, LE TM ES 1 
A .. a.ıwt: llaraki7 - 111,rı-.. 
Tel. 42.112 • Sirkeci IHlllrtlar atlt 

.. -- tla• tel.te•: 22'1-"'--• 
11abzon Yolu 

KARADENİZ vapuru 12 1kinci
kanun PAZAR günü saat 20 ae 

111-l-•lmHlllllmlOOllllllm RtzE'ye kadar "175,, 

S 1 A •k B k lzmir Sür'at Yola e ant an ast IZMIR Vapuru 14 ikinci-

Tesis tarihi: 1888 kinun SALI günü saat 11 de 

idare merkezi: ISI AN BUL (Gaata)~ -•ZM•IR•'•E•ka-da.r. __ 0.16_> 
Tftrklyedekl Şubeler.lı ...... ı dö.düncü....ic-___ ,_ -

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) ğundan: 

Biltilnilne ehli vukuf tarafmdan 
14880 on dört bin ııckiz yüz ıekııen li
ra kıymet kesilmiş 1890 tarihinde fs • 
veçte inp edilmiş 61. 18x9, 60x3, 50 
eb'admda 724.03 gayrisafisi ve 404.01 
rilaum tonilatoluk 450 beygir kıyme • 
tinde 3 inbiııath bir makine ile Ustilva
nt ve iki killhanlık 140 libreye müte • 

lzmlr, Mersin 
Yunanlstandakl Şubeleri ı 

SelAnlk . A tlna • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

--•-ııııııı•ı~ııı~ı-~11ınııııı111 ~ hammil ve tamire muhtaç bir kazan 
ı. ile mücehhez (Kısmet) vapurunun % 

Dr. Hafız Cemal 

Pazardan başka günlerde öğleden 
dOnr& aat (2 1/2 tan 6 ya.) kadar 1s. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa -
ralı huasl kabinesinde hastalannı 
kabul eder. Sab, cumartesi günleri 
l!labah "9 1/2 _ 12" .saatleri hakiki fı
kara)'a mahsustur. Herkesin haline 
göre nauamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon: 22398. Kışlık telefon:21044 

f Birinci ilk 
kitapları 

okuma 70 hi11esi dairemizce açık arttırmaya çı 
kanlmıı olup prtnamesi 1-2- 936 

Ç) ktı günlemecinden itibaren divanhaneye 
asılarak 13-2-936 gilnlemecine raııt-

DON. .,. YARIN Külliyatından 

:YENt KiTAPLAR 

Yeni Adam 
F.STROVSKI 
Haydar Rif at 

'15 Kuruş 
No. 47 

irsiyetin tesirleri 
Tercüme 

Dil devrimine göre Kültür bakanlığı lıyan perıembe günü dairemizde satıla 
tarafından hazırlanan ilk okuma k!tap- caktır. 

lannm birinci sınıflara mahsus olan da 

Devlet basımevi tarafından çok nefis bir 

ıekilde basılmıı ve satıp çıkarılmıştır. 

Genel satı§ ve dağıtma yeri: V AKIT 
kitap evi • İstanbul 

Arttırmaya girmek için 9' 7 ,S temi • 
nat akçesi alınır. Birikmiı demir, r h • 
tım ve fener resimleri müıteriye aittir. 
Arttırmada kıymetin 9' 7 S ni bulmak 
ıart olup aksi halde en son arttınnın 
taahhüdü yerinde kalmak prtile att -

Bu kitaplardan bugünden itib.ucn tmna 15 gün daha uzatılarak 28-2-
Türkiyenin her tarafına dağıt:lm<>kta 936 günlemecine t'astltyan cuma günü 
olduğundan VAKiT' m her yerde bu • ayni yer ve ayni saatte satılacak ve bu 

sefer de kıymetin % 7 S ni elde edil:ne· 
lunan satıcılarından da temin ve tedarik 
edilebilir. 

Fiab: 15 kuruıtur. 

Göz Hekimı 
Dr. ~ükrii Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı günleri meccanendir •• 

Telefon. 22566 

diği takdirde satı§ 2280 No. lu kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılacaktrr. 

2004 No. lu kanunun 126 ıncı maddesi 
mucibince ipotek· sahibi alacaklılarla di
ğer alakadar haklannı hususile fai:: ve 
masrafa dair bulunan iddialarına e•ra
kı müsbitelerile birlikte ve 20 gün için
de dairemize bildirmeleri lazım rlup 
aksi halde haklan gemi sicillerile sa • 
bit olmadıkça satış bedeninin paylaşma 
sından hariç kalırlar. 

Remzi Türker Nihat Kip 
'15 Kuruş 

No. 48 
1 

latanbul ikinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya iCV 

Daha geniı bilgi edinmek istiyen -
lerin 35/ 1462 dosya No. sile daire-nize 
müracaattan ilan olunur. (V. N. 1Z605) 

Tevzi Merkezi: 
V AKIT Matbaası 

Is tan bul ·-·---=-.............. :::::::::. 
Dr. Mehmet Ali G 
Bevliye mütehassısı İ 

Köprübatı: Eminönü han Tel: 2191511 

"~~'!_1111111=::::::::•;:11·=·-=·=-=-=·:1111 .. ...a 

rilmcaine karar verilen bir adet Telcrvn-

ken marka radyo, gardirop, tuvalet ma-

sası ve sair ev cıyası 20-1-936 ta -

rihine milsadif pazartesi günü aaat 12 

den 13.30 a kadar Galatada Yüksekkal-

Beıiktq icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze ıdı -

mp paraya çevrilmesine karar ver"len 
3991 No. lu yaylı araba ile bir sıyah 
10 yatında beygirin belediye resmi ve 
dellaliye ve ihale pullan mütterisiııe a

dınında Seponcivan hanında 6 No. lu it olmak üzere 22-1-936 tarihine mü 
dairede açık arttırma ıurctile satı'a - sadif çarpmba günü saat 10 dan 12 ye 
caktır. Arttırma birincidir. Talip o!an- kadar Fatih Atpazannda satılacağm -
Iann yevmi mezkur ve saatte mahallin- dan talip olanlann mahallinde hazrr bu 

lunacak memuruna mUracaatlan ilin olu 
de hazır bulunacak memurumuza 1935/ nur. (V. No. 

12586
) 

1436 No. ile müracaatları ilan olunur. =============== 
(V. No. 12614) Sahibi: ASIM Us-Vakıt Matbaası 

Neıriyat Direktöril: Refik A. Sevengil 

<:t11K ı.<.OpRüyt-v.Ar:ıoı 

lı<AR.~I DA Mh.'fOl'HAR VAR Oı 

011111 rııırHllırı ve uııııırı ıılıtıe ı ıHm ı~arısı uıııırı 
Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 27 -1 -

1936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır . 

Bu ite girmek istiyenlerin 3768. 75 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
a kadar komisyon reiılieine vermeleri lazımdır. Şartnameler 250 ku
rut mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde dağıtılmakta-
dır. (144) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
direktörlüğünden: 

idare ihtiyacı için Gümrük Ambarında teslim tartiyle dört bi11 
lira muhammen kımyetli miktar,t:p, marka ve evsafı ıartname!r 

rinde yazılı on dokuz kalemde iki yüz elli üç parça Akkü ve Pil leva· 
znnı ile 1200 kilo hamızı kiprit, ,, tuz kilo anti asit boya ve 30 metre 
lastik borunun 13 - 2 - 936 tarihine rastlayan Perıembe günü saat 
15 de açık eksiltme ile münakasası Ankarada Posta T. T. U. Müdür· 
lük mübayaa komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 300 liralık mu· 
vakkat teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları makbuz veya 
kanunen muteber banka teminat mektubu ile 2490 ıayılı kanunun 
ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı veıikaları ile tayin olunan ta• 

rih ve saatte mezklir komisyona müracaatları lazımdır. 
Parasız verilecek ıarlnameler Ankarada Levazım Müdürlüğün

den, lıtanbulda Levazım Ayniyat muavinliğinden alınabilir. 
(3748) (8137) 

1 ıstenbuı ldeled ıyesı rlan •ar• -- ' Çöplerin denize dökülmesi 
Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaı kaymakam ve B. 

Şubeleri içinde toplanıp belediye vesaiti ile çöp iskele!erine getirilen 
çöpler ile kanalizasyon tasfiye fabrikasındaki müzarafat ve lijımlar· 
dan çıkan tekmil müzarafat ve Karaağaç fabrikasındaki kan taha~· 
muratı ile itkembe muhteviyatınır. ve halrJen çıkacak çöpler ve bil• 
cümle p!sliklerin mavnalarla denize döküimesi ve Unkapanı köprü· 
sünün l".Çı~ıp kapan~ası ?ti 936 senesi Mayısı sonuna kadar yapıl• 
mak üzerf' kapalı zarfla eksiltme ye konulmu§tur. Bu itin bir aylığı· 
na 2200 Iir.l bedel tahmin olunmuştur. Eksiltme 27 - 1 - 936 Pa• 
zartesi günü saat 16 da Daimi Encümende ya?Jılacaktır. istekliler pı-t
nameyi parasız olaral\ ' evazım müdür!üğünchn alabilirlt-r Eksiltme
ye girmek istiyenler 2490 No.Iı arttırma ve eksiltme kanununda ya· 
zıh vesika ve 825 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
teklif mektupları havi zarflarını yukarda yazılı günde saat 15 ıe Jta.ı 
dar Daimi Encümene vermelidir. (8.) (182) 

Istar.bul Miıti Emlak Mi:dürli;}ündan: 
Cinsi ve Mevkii · 

Kiğıthanede Çağlıyan kötkü müt
temilitından evvelce ~utfak el
yevm ahır olarak kullanılan bina. 
Vilayet konağı ile eski Defterdar
lık binası arasında bahçe içindek' 
pul sabf kiıesi "43 lira 23 kurutluV. 
tamirat kin.ciya aittir.,, 

Senelik kirası 
Lira 

276 

60 

Müddeti: 

2 Yd 

3 Yıl 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki kira .
müddetler üzerinden açık arttırma usuliyle ayn ayrı kiraya verilr 
cektir. isteklilerin ve ıeraitini öğrenmek istiyenlerin 22 - 1 - 93' 
Çar§amba giınü ıaat on dörtte yüzde 7,5 akçeleriyle müracaatları. 

M. (80). 


